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І. Книги 

Наука. Организация. Умствен труд. Знаци и символи. Документи и публикации 

 

016:[338.43+631.1]   

------------------------ 

Ю12 

     Юбилейна библиография : 1935-1984 : 50 години = Bibliography / Ред. Ат. Иванов и др. - 

София, 1985. - 372 с. 

     Изд. на СА. ИИОСС. Отдел "Научно-техническа информация". 

    В сборника са включени научни издания(книги, статии, методики, доклади, трудове и 

дисертации) на ИИОСС за периода 1935-1984 г. 

 

Демография. Социология. Статистика 

 

II 5242 

     Обща селскостопанска политика на ЕС и развитие на селските райони  : Обобщен отчет на 

завършен научноизследователски проект / Иванка Янакиева и др. - София : Институт по 

аграрна икономика, 2012. - 248 с. 

     Библиогр. с. 229-232.. 

    Авторският колектив представя състоянието на демографската ситуация в селата и насоки в 

развитието й. Проследена е динамиката и устойчивостта на заетостта, добрите практики за 

предотвратяване на демографската криза и др. Представени са резултати от социологически 

проучвания за проблемите при производството на селскостопанска продукция във връзка с 

устойчивото управление на земята . 

     

 

II 5244 

     Социално-икономически измерения на приложението на ОСП на ЕС в селските райони  : 

Обобщен отчет на завършен научноизследователски проект / Иванка Янакиева и др. - София : 

Институт по аграрна икономика, 2008. - 244 с. 

     Библиогр. с. 236-240. 

    След прилагането на ОСП са установени проблемите в селските райони и са предложени 

мерки за успешно адаптиране на земеделието към новите условия с цел икономически растеж, 

по-високи равнища на заетост, доходи и конкурентоспособност. Определени и обосновани са 

схемите на компенсаторните и директните плащания на средствата от националния бюджет и 

европейските фондове . 

 

Политика 

 

55625 

     Дългото пътуване към селото  / Албена Накова и др.; Състав. Галина Колева; Ред. Веска 

Кожухарова-Живкова. - Троян, 2014. - 224 с. 

     Изд. на Инст. за изследване на обществата и знанието при БАН и др. -  Библиогр. след 

някои материали. -  Рез. на англ. ез. след всеки материал. 

    Авторите на юбилейното издание анализират моментната ситуация, някои мотиви и 

перспективи за вътрешна миграция към селските общини на България. Акцентирано е както 
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върху опита от прилагането на ОСП на ЕС, така и в промените й (ОСП 2014 +), като фактор на 

влияние. 

    ISBN 978-954-8465-78-6  

 

Икономика. Икономически науки 

 

II 5243 

     Ефекти от прилагане на ОСП на ЕС върху земеделието и хранително-вкусовата промиш-

леност  : Обобщен годишен отчет на завършен научноизследователски проект / Нина Котева и 

др. - София : Институт по аграрна икономика, 2012. - 429 с. 

     Библиогр. с. 423-429. 

    Проследени са промените в състоянието и насоките на развитие на земеделието, 

хранителната промишленост и земеделските стопанства като е анализирано и оценено 

влиянието на ОСП в условията на единен европейски пазар. 

     

 

II 5246 

     Инвестиционно поведение на земеделските стопанства при различни сценарии на 

политики за развитие  : Обобщен отчет на завършен научноизследователски проект / Димитър 

Николов и др. - София : Институт по аграрна икономика, 2008. - 181 с. 

     Библиогр. с. 169-171. 

    Оценено е влиянието на ОСП върху инвестиционното поведение на земеделските 

стопанства (с различно производствено направление и с различен юридически статут) в 

дългосрочен период, основани на директните плащания на единица площ, субсидиите за 

развитие на селските региони и др. 

     

 

II 5254 

     Методически подход за определяне на необлагодетелстваните райони и районите с 

екологични ограничения  : Проект / Иванка Димитрова Янакиева и др. - София : Институт по 

аграрна икономика, 2005. - 196 с. 

     Библиогр. с. 188-189. 

    Създадене е методичен подход за определяне на необлагодетелствани (в почвено-клима-

тичен , социално-икономически, демографски и екологични условия) райони, очертаване на 

териториалния им обхват и критериите при тази защита пред ЕС. Разработката участва в 

изготвянето на Наредба на МС в тази област. 

     

 

II 5240 

     Оценка и перспективи за развитието на селските райони  : Годишен отчет на завършен 

научноизследователски проект / Иванка Янакиева и др. - София : Институт по аграрна 

икономика, 2010. - 244 с. 

     Библиогр. с. 239-241. 

    В проекта се оценяват социално-икономическото и демографското развитие на селските 

райони след прилагане на ОСП на ЕС. Очертават се възможностите за отстраняване и 

ограничаване на проблемите и се прогнозират промените до 2013 г. Изследването е обобщено 

в пет области: Характеристика и прогноза на демографската ситуация, на работната сила и 
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заетостта; Устойчиво управление на земята; Диверсификация на икономиката и алтернатив-

ната заетост; Състояние и развитие на общини от област Пазарджик; Изпълнение на 

Националния стратегически план за развитие на селските райони в България (2008-2009 г.) . 

     

 

II 5253 

     Развитие на организационно-стопанските структури в земеделието  : Научен отчет по 

проект / Красимира Димитрова Кънева и др. - София : Институт по аграрна икономика, 2005. - 

160 с. 

     Библиогр. с. 159-160. 

    В изследването са посочени перспективите за развитие на основните производствени и 

обслужващи организации (индивидуални и семейни ферми, кооперации, фирми и др.) в 

земеделието във връзка с присъединяването в ЕС. За целта са анализирани състоянието на 

поземлените отношения и резултатите от фунционирането на действащите организационни 

структури . 

     

 

II 5252 

     Сравнителна конкурентоспобност на селскостопански и хранителни стоки на вътрешния 

пазар и на пазара на ЕС  : Научен отчет по проект / Янка Петракиева Славова и др. - София : 

Институт по аграрна икономика, 2005. - 250 с. 

     Библиогр. с. 250. 

    В проекта е акцентирано върху проблемите: конкурентоспособност на земеделските 

продукти на вътръшния пазар в сравнение с вноса на аналогични; ОСП на ЕС - възможности 

за България; конкурентоспособност на аграрния износ в ЕС - оценка, предизвикателства; 

изменения в ценовата политика след присъединяването ни къв ЕС до 2010 г. 

     

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело 

 

II 5241 

     Управление на риска в земеделието  : Обобщен годишен отчет на завършен научно-

изследователски проект / Димитър Николов и др. - София : Институт по аграрна икономика, 

2012. - 186 с. 

     Библиогр. с. 131-135. 

    Анализирани са състоянието и развитието на застрахователната дейност в растение-

въдството и животновъдството за периода 2003-2011 г. и е отчетена реакцията на 

производителите към тази форма на защита. Предложени са мерки за усъвършенстване 

управлението на риска чрез промяна в предлаганите застрахователни продукти. 

 

Химия. Кристалография. Минералогия 

 

55627 

Киркова, Елена 

    Обща химия  / Елена Костадинова Киркова. - 4 прераб. и доп. изд. - София : УИ Св. 

Климент Охридски, 2013. - 464 с. 

     Библиогр. с. 451-454. 
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    Авторката разкрива строежа на микро- и макросистемите, основите на химичната 

термодинамика и кинетика, познанията за дисперсните системи и различни физико-химични 

величини и др. 

    ISBN 978-954-07-3534-4  

 

Биологични науки 

 

55623 

     Екология и здраве  : Сборник на докладите на X Юбилейна национална научно-техническа 

конференция с международно участие, 5 юни 2014 г., Пловдив / Ред. Лиляна Хаджиниколова 

и др. - Пловдив, 2014. - 460 с. 

     Изд. на Сдружение с нестопанска цел "Териториална организация на научно-техническите 

съюзи с дом на науката и техниката - Пловдив". 

    Представени са 75 научно-технически разработки от областите земеделие (растениевъдст-

во, рибовъдство, пчеларство); хранителни технологии; градоустройство и околна среда; 

медицина . 

 

Ботаника 

 

II 5255 

     Тетрадка по структура и биоразнообразие на растения и гъби  : За студенти от специал-

ност Екохимия / Майя Стойнева и др. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013. - 81 с. 

     Изд. на Биологически факултет. Катедра по ботаника. 

    Изданието характеризира типове растения и гъби по цитологично, анатомично и 

морфологично устройство или начин на размножаване. Обектите на изследване са: масово 

разпространените, опасните видове и видовете с голямо стопанско значение . 

    ISBN 978-954-07-3590-0  

 

Зоология 

598.2/.9(035)  

-----------------   

       Н21 

Нанкинов, Димитър Николов 

    Каталог на българската орнитофауна  = Catalogus ornithofaunae bulgaricae / Димитър Н. 

Нанкинов . - София : ЕТО, 2012. - 358 с. 

     Библиогр. с. 317-333. 

    Изданието съдържа необходима, важна научна информация за изследването и опазването на 

птиците в България - 19 разреда, 62 семейства, 199 рода, 446 вида и 357 подвида. 

    ISBN 978-954-9859-58-4  

 

Медицина 

 

55629 

Бъчваров, Валентин и др. 

    Системи за управление на контрола върху безопасността на храните. Мястото и ролята на 

Селскостопанска академия във веригата управление-контрол  / Валентин Бъчваров, Янка 

Славова, Цветана Ковачева . - София : Институт по аграрна икономика, 2009. - 60 с. 
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     Библиогр. с. 52. 

    Анализирана е Европейската политика за безопасността на храните и е отчетена 

значимостта на аграната наука за контрола на качеството им. 

     

Селско стопанство. Горско стопанство. Лов и рибно стопанство 

 

55636 

Agricultural Academy. Sofia 

     [Structure and activities] of the Agricultural Academy Sofia . - 2 ed. - Sofia : "Moira-3" Ltd., 

2014. - 96 p. 

    Изданието представя всички структурни звена (научни институти, опитни станции и др.) в 

системата на Селскостопанска академия с техните приоритети и постижения в аграрната 

наука, както и интелектуални продукти за практиката. 

     

 

55635 

Селскостопанска академия. София 

     [Структура и дейност] на Селскостопанска академия София . - 2 изд. - София : "Мойра-3" 

ООД, 2014. - 96 с. 

    Изданието представя всички структурни звена (научни институти, опитни станции и др.) в 

системата на Селскостопанска академия с техните приоритети и постижения в аграрната 

наука, както и интелектуални продукти за практиката. 

    ISBN 978-954-8045-19-3  

 

 

II 5256 

     Двадесет години след аварията в Чернобил  : Отражение върху земеделското производство. 

Опитът на аграрната наука в преодоляване на последствията / Цветан Цветков и др. - София : 

ДиМакс, 2006. - 238 с. 

     Изд. на МЗГ. НЦАН. 

    Авторският колектив представя развитието на радиационната обстановка в България след 

бедствието през 1986 г. и начините за справяне с проблема и отражението му върху селско-

стопанската продукция и сектора като цяло. 

    ISBN 954-8045-06-0  

    ISBN 978-954-8045-06-3  

 

 

II 5239 

     Конкурентни възможности на аграрния сектор в условията на единен европейски пазар  : 

Обобщен годишен отчет на завършен научноизследователски проект / Янка Славова и др. - 

София : Институт по аграрна икономика, 2010. - 356 с. 

     Библиогр. с. 352-356.. 

    Изследвана е динамиката и асортиментната структура на аграрния внос и износ като инди-

катор за конкурентоспособността  от която зависи бъдещето на българското земеделие и 

хранителна промишленост на вътрешния и европейския пазар. Акцентира се върху идентифи-

цирането и ефективното решаване на възникналите и очаквани проблеми вследствие 

влиянието от прилагането на ОСП на ЕС . 
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          II 5248 

     Методика и агроекологична програма за устойчиво развитие на земеделското стопанство  : 

Научен отчет по проект / Виолина Йорданова Хаджиева и др. - София : Институт по аграрна 

икономика, 2005. - 150 с. 

     Библиогр. с. 148-150. 

    В разработката се планира устойчивото развитие на земеделските стопанства, като се 

изпита върху реален обект. Изложени са: методика за планиране на земеделско стопанство; 

териториална и агроекологична диагностика като метод за оценка; агроекологична програма 

(план) за устойчиво развитие на кравеферма; оценка на устойчивостта на земеделските 

стопанства. 

     

 

II 5249 

     Развитие на селския и аграрен туризъм в България  : Проект / Мария Миланова Атанасова 

и др. - София : Институт по аграрна икономика, 2005. - 385 с. 

     Библиогр. с. 383-385. 

    Проучено е настоящето състояние на селския и аграрен туризъм у нас. Отразен е опитът на 

водещи страни в сектора, като се акцентира върху възможностите за приложението му в 

България. Социологически изследвания показват нагласите, трудностите, оценките, 

предимствата (недостатъците) на държавата ни в тази област. 

 

Горско стопанство. Лесовъдство 

 

II 5257 

     Технологии за енергийно използване на дървесина  / Peter Daugbjerg Jensen и др.; Прев. 

Илиян Желязков. - София : "Енергия и екология" ООД, 2002. - 71 с. - (Техника. Околна среда. 

Икономика) 

     Библиогр. с. 66-67. 

    Брошурата запознава с енергийната политика на ЕС и Дания в областта на възобновяемата 

енергия. Описана е технология за екологосъобразно енергопроизводство, неутрално по баланс 

на СО2 в атмосферата - замяна на минералното гориво с дървесина. 

 

Общи въпроси на селското стопанство 

 

55633 

Николов, Димитър 

    Реалните опции в управлението на риска и инвестициите при земеделските стопанства  / 

Димитър Николов . - София : "Реклама Пони" ЕООД, 2014. - 138 с. 

     Библиогр. с. 130-138. 

    Монографията запознава с нов метод за оценка на инвестиционните решения, като 

необходимост за технологично обновление на земеделието (малки стопанства). Методът РО е 

преставен в светлината на стратегическото капиталово бюджетиране в отрасъла. 

    ISBN 978-954-9467-47-5  
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Организация и управление на селскостопанското производство 

 

55630 

     Аграрната икономика в подкрепа на земеделието  : Международна конференция, 28-29 

октомври 2014 г., София : Резюмета от доклади / Ред. Димитър Николов, Пламена Йовчевска, 

Божидар Иванов = Agricultutal economics to support farming : Abstracts.. / Ed. Dimitar Nikolov, 

Plamena Yovchevska, Bozidar Ivanov. - София, 2014. - 64 с. 

     Изд. на СА. Институт по аграрна икономика. 

    Изданието съдържа резюмета на научни доклади за резултати от проектно моделиране при 

производството на зърнени и маслодайни култури, мляко и млечни продукти, месо. Акценти-

рано е върху перспективите и предизвикателствата пред световните пазари и др. 

     

 

55626 

Ефремова, С. В. 

    Физико-химические основы и технология термической переработки рисовой шелухи  / С. В. 

Ефремова . - Алматы, 2011. - 150 с. 

     Изд. Нац. центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан. -  

Библиогр. след всяка глава. 

    Описана е безотпадна технология и технологично оборудване за преработката на оризови 

люспи до получаване на нов продукт с функционално значение. 

    ISBN 978-601-7146-16-0  

 

 

II 5250 

     Интегрирано развитие на земеделието и селските райони  : Научен отчет по проект / Илка 

Цветкова Драганова и др. - София : Институт по аграрна икономика, 2005. - 312 с. 

     Библиогр. с. 210-212. 

    Анализирано е състоянието на селските райони и земеделието, набелязани са мерки и 

предложения за интегрираното им развитие с цел по-пълно използване на местните ресурси. 

Разработкатае в направления: законодателство за адаптиране към ОСП на ЕС; пазар на труда; 

екологично състояние; динамика на доходите; роля на земеделието за развитие на селските 

общини и др. 

     

 

55632 

     Предприемачество в аграрната сфера  / Илка Аспарухова и др.; Ред. Камен Каменов. - 

Свищов : Стопанска академия "Д. А. Ценов", 2009. - 155 с. - (Библиотека Стопански свят ; 98) 

     Библиогр. с. 151-154. 

    Авторският колектив предлага важни препоръки за разработване на иновационни идеи и 

тяхното ефективно осъществяване. Поместени са в резюме проекти, конкретизирани за 

традиционни, атрактивни производства и ефективни земеделски стопанства. 
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II 5251 

     Регионални аспекти в развитието на аграрното производство във връзка с присъединя-

ването на страната към ЕС  : Научен отчет по проект / Георги Николов Кьосев и др. - София : 

Институт по аграрна икономика, 2005. - 324 с. 

     Библиогр. с. 148. 

    Научният колектив разработва следните въпроси по темата: методологични и методични 

аспекти при определяне насоките в регионалното развитие на аграрното производство; 

проблеми и тенденции в производствено-икономическите резултати; регионално състояние на 

производствената и социално-икономическата среда за производство на селскостопанска 

продукция. В детайли е представен примерът на Севорозападния район за планиране. 

     

 

II 5238 

     Социално-икономическа устойчивост на полупазарните стопанства  : Годишен отчет на 

завършен научноизследователски проект / Димитър Николов и др. - София : Институт по 

аграрна икономика, 2010. - 206 с. 

     Библиогр. с. 146-149. 

    Изследвано е влиянието на мерките от Програмата за развитие на селските райони върху 

икономическата структура на полупазарните стопанства и финансовата им стабилност. 

Разработени са алтернативи за развитие на тези стопанства и е акцентирано върху значението 

и характеристиките на този вид земеделие в България. 

     

 

II 5245 

     Структурни промени в българското земеделие и хранително-вкусовата промишленост в 

условията на приложение на ОСП на ЕС  : Обобщен отчет на завършен научноизследо-

вателски проект / Виолина Хаджиева и др. - София : Институт по аграрна икономика, 2008. - 

456 с. 

     Библиогр. с. 88, 140 и др. 

    В проекта се изследват производствените, организационните, продуктови и пазарни 

структурни промени в земеделието и хранителната промишленост с цел преструктуриране на 

производството и търговията с преработени и непреработени продукти в условията на единен 

европейски пазар. 

     

 

II 5258 

     Технологии за енергийно използване на слама  / Peter Daugbjerg Jensen и др.; Прев. Илиян 

Желязков. - София : "Енергия и екология" ООД, 2002. - 59 с. - (Техника. Околна среда. 

Икономика) 

     Библиогр. с. 54-55. 

    В брошурата е представена политиката на ЕС за възобновяема енергия и е споделен опитът 

на Дания в използването на слама (вместо минерално гориво) за екологосъобразно енерго-

производство. 
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Растениевъдство в цялост. Полевъдство. Градинарство. Зеленчукопроизводство 

 

55628 

     Добри практики за устойчиво управление на храненето на земеделските култури  : Системи 

за разработване на оптимални препоръки за торене на полски, зеленчукови, овощни култури и 

лозя : Проект / Мария Апостолова и др.; Ред. Маргарита Николова, Пол Фиксен, Томас Поп. - 

София : BMPSCN Bulgaria, 2014. - 64 с. 

     Библиогр. с. 451-454. 

    Препоръчани са практики на торене за непосредствените потребности на дадена култура, 

както и е предвидено въздействието им върху следващите и свързаните с тях икономически, 

социални и екологични съображения. 

 

Зеленчукопроизводство 

 

55634 

Ангелова, Сийка и др. 

    Грах (Pisum sativum L.)  : Перспективи. Морфология. Биология. Технология. Сортове / 

Сийка Ангелова, Славка Калъпчиева . - Пловдив : АБ Комюникейшънс ЕООД, 2014. - 91 с. 

     Библиогр. с. 88-91. 

    Авторите обобщават резултатите от научно-изследователската дейност с разпространената 

високобелтъчна култура. Представени са историята, особеностите на сортовете, технологията 

на отглеждане, растителната защита и т. н. на този вид. 

 

Дребен рогат добитък 

 

636.32/.38.05(Б3)(085.2)  

------------------------------  

К78 

Колев, Андрея и др. 

    Породи овце от Западна България  : Каталог на Развъдна асоциация на аборигенни породи 

овце от Западна България / Андрея Колев, Десимир Неделчев, Николай Тодоров . - София : 

Ентропи-1 ЕООД, 2014. - 108 с. 

     Библиогр. с. 107-108. 

    В каталога са включени аборигенните овце от Западностаропланинската, Софийската 

(Елинпелинската) и Брезнишката породи с описания на характерни признаци, особености, 

технологии на хранене, развъждане и съхранение. 

    ISBN 978-954-90490-3-9  

 

Домашни птици 

 

55622 

Лалев, Митко и др. 

    Производството на пуешко месо - перспективен източник на доходи  / Митко Лалев, 

Магдалена Облакова . - Стара Загора, 2004. - 16 с. 

     Изд. на Земеделски инст. и Хибриден център по птицевъдство - Стара Загора. 
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    Авторите отразяват практическите резултати при производството на пуешко месо, както и 

предпоставките за гарантиран успешен бизнес. Описани са основните елементи от техноло-

гията на отглеждане на пуйки за месо. 

 

Млечна промишленост в цялост 

 

55621 

     Пробиотици, пребиотици, синбиотици - настояще и бъдеще, 21 май 2014 г., София  : 

Материали от Семинар "Пътят на науката до пазара" : CD. - София : Агробиоинститут, 2014. - 

89 с. 

     Библиогр. след някои материали. 

    Дискутирани са теми, свързани с изследвания на пробиотичния ефект на щамове от Ел Би 

Булгарикум, приниципите за разработка на функционални храни и технологична карта за 

разработка за получаването на продукта Столетник - Прима и др. 

 

Пчеларство. Медоносна пчела 

 

55631 

Христов, Пламен Р. 

    Настолна книга на пчеларя : Ч. 1 -   / Пламен Р. Христов . - Костинброд : Институт по 

животновъдни науки, 2014 -  

    Авторът обстойно разглежда основните теми по пчеларство - роене и борба с него; 

производство на пчелни майки в личния пчелин; стратегии за придаване на пчелни майки; 

методите за размножаване на семействата и др. 

    Ч. 1. Роенето и всичко за борбата с него : (Обзор). - 106 с. : ил., цв. ил. 

    ISBN 978-619-90208-2-1 

      

 

55631 

Христов, Пламен Р. 

    Настолна книга на пчеларя : Ч. 1 -   / Пламен Р. Христов . - Костинброд : Институт по 

животновъдни науки, 2014 -  

    Авторът обстойно разглежда основните теми по пчеларство - роене и борба с него; 

производство на пчелни майки в личния пчелин; стратегии за придаване на пчелни майки; 

методите за размножаване на семействата и др. 

    Ч. 2. Производство на пчелни майки в личния пчелин : (Описание на всички известни 

полупромишлени методи). - 72 с. : ил., цв. ил. 

    Библиогр. с. 71 

    ISBN 978-619-90208-3-8      

 

 

55631 

Христов, Пламен Р. 

    Настолна книга на пчеларя : Ч. 1 -   / Пламен Р. Христов . - Костинброд : Институт по 

животновъдни науки, 2014 -  
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    Авторът обстойно разглежда основните теми по пчеларство - роене и борба с него; 

производство на пчелни майки в личния пчелин; стратегии за придаване на пчелни майки; 

методите за размножаване на семействата и др. 

    Ч. 3. Съвременни и класически стратегии за придаване на пчелни майки : (Обзор). - 82 с. : 

табл., цв. ил. 

    Библиогр. с. 81 

    ISBN 978-619-90208-4-5  

      

 

55631 

Христов, Пламен Р. 

    Настолна книга на пчеларя : Ч. 1 -   / Пламен Р. Христов . - Костинброд : Институт по 

животновъдни науки, 2014 -  

    Авторът обстойно разглежда основните теми по пчеларство - роене и борба с него; 

производство на пчелни майки в личния пчелин; стратегии за придаване на пчелни майки; 

методите за размножаване на семействата и др. 

    Ч. 4. Пчеларски беседи пред камината за малки и по-големи тайни от пчеларския занаят, за 

остроумни пчеларски улеснения и нови технологии. - 103 с. : табл., ил., цв. ил. 

    ISBN 978-619-90208-5-2 

      

 

55631 

Христов, Пламен Р. 

    Настолна книга на пчеларя : Ч. 1 -   / Пламен Р. Христов . - Костинброд : Институт по 

животновъдни науки, 2014 -  

    Авторът обстойно разглежда основните теми по пчеларство - роене и борба с него; 

производство на пчелни майки в личния пчелин; стратегии за придаване на пчелни майки; 

методите за размножаване на семействата и др. 

    Ч. 5. Обзор на методите за размножаване на пчелните семейства и за тяхното използване за 

повишаване добивите от мед. - 74 с. : табл., ил., цв. ил. 

    Библиогр. с. 73 

    ISBN 978-619-90208-6-9  

 

Техническа микробиология. Технология на напитките. Технология на вкусовите 

вещества 

 

55624 

     Храни, технологии и здраве - 2013  : Сборник докладите на Международна научно-

практическа конференция, 7-8 ноември 2013 г., Пловдив = Food, technologies and health 2013 : 

Proceedings of International science-practical conference, 7-8 november 2013, Plovdiv / Ред. Наньо 

Нанев и др.. - Пловдив, 2013. - 320 с. 

     Изд. на СА. Инст. за изследване и развитие на храните - Пловдив. -  Библиогр. след всеки 

доклад. 

    Поместените доклади са групирани в направленията: Суровини и материали за хранител-

ната индустрия; Технологии за храни и напитки; Здраве, качество и безопасност на храните; 

Икономика и индустриален мениджмънт. 

    ISBN 978-954-24-0229-9  
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Хранителна и консервна промишленост 

 

II 5247 

     Проблеми в адаптацията на предприятията от хранително-вкусовата промишленост към 

условията на общия европейски пазар : Научен отчет по проект / Цветана Косева Ковачева и 

др. - София : Институт по аграрна икономика, 2005. - 179 с. 

     Библиогр. с. 161-167. 

    Проучени са състоянието и готовността на предприятията от хранителната промишленост 

да работят успешно в нова пазарна среда, както и подготовката им преди присъединяването. 

Очертани са мерките за привеждането към европейските норми, стандарти и условия на 

пазара. 

     

ІІ. Дисертации 

Ветеринарна медицина 

 

Д11426 

 Chahoud, Mohsen  

      Charakterisierung der proinflammatorischen und endotoxischen Aktivitat von organischwn 

Staubfraktionen aus Tierstallen in Abhangigkeit ihres aerodynamischen Durchmesseers :  за 

получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Mohsen  

Chahoud.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2013. - IV, 144 p. 

ISBN 978-3-86387-434-6 

 

 

Д11440 

 Hesse, Heike  

      Wahrnehmung der Veterinarmedizin :  Vorstellungen von Studienanfangern der Tiermedizin im 

Vergleich zur inneren Wahrnehmung von Berufstragern :  за получаване на образователно-

квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Heike  Hesse.  - Berlin  :  Mensch  

 Buch Verlag.  -  2013. - 140 p. 

ISBN 978-3-86387-484-1 

 

 

Д11427 

 Kelemen, Julia Carola  

      Untersuchungen an mutmasslichen Virulenzfaktoren von Trueperella bonasi und Trueperella 

bialowiezensis :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der 

Veterinarmedizin / Julia Carola  Kelemen.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2013. - XII, 179 p. 

ISBN 978-3-86387-435-3 

 

 

Д11430 

 Overbeck, Wiebke  

      Validation of three diagnostic techniques to diagnose subclinical endometritis in mares :  за 

получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Wiebke  

Overbeck.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2013. - II, 60 p. 

ISBN 978-3-86387-456-8 
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Д11433 

 Sens, Antje  

      Relationship between previous and concurrent aerobic bacteriological findings in the uterus and 

the prevalence of puerperal diseases in dairy cows :  за получаване на образователно-

квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Antje  Sens.  - Berlin : Mensch Buch 

Verlag.  -  2013. - II, 63 p. 

ISBN 978-3-86387-487-2 

 

 

Д11425 

 Zahradnik, Sabrina  

      Die M. catarrhalis - induzierte Verminderung viraler Rezeptoren und deren Bedeutung fur die 

antivirale Immunantwort in pulmonalem Epithel :  за получаване на образователно-

квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Sabrina  Zahradnik.  - Berlin  :  Mensch  

 Buch Verlag.  -  2013. - 121 p. 

ISBN 978-3-86387-438-4 

 

Специална патология на животните 

 

Д11431 

 Balczulat, Stefanie  

      Untersuchungen zum Vorkommen verschiedener Genotypen und Untersuchungen zum 

Kohlenhydratstoffwechsel von Histomonas meleagridis :  за получаване на образователно-

квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Stefanie  Balczulat.  - Berlin : Mensch  

 Buch Verlag.  -  2013. - XV, 159 p.  

ISBN 978-3-86387-454-4 

 

 

Д11432 

 Chai, Weidong  

      Effects of zinc supplementation on virus infection in pigs :  за получаване на образователно-

квалификационна степен  PhD degree in Biomedical Sciences / Weidong  Chai.  - Berlin : Mensch 

Buch Verlag.  -  2013. - 100 p. 

ISBN 978-3-86387-467-4 

 

 

Д11415 

 Heggemann, Volker  

      Untersuchungen zur Diagnostik der Spurenelementversorgung von Holstein-Friesian-Milchkuhen 

:  за получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / 

Volker  Heggemann.  - Berlin  :  Mensch Buch Verlag.  -  2013. - VIII, 199 p. 

ISBN 978-3-86387-427-8 
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Д11410 

 Herrfurth, Doreen  

      In vivo Studien zur Anreicherung, Lokalisation und Persistenz von Vibrio spp. in artifiziell 

kontaminierten Mytilus edulis :  за получаване на образователно-квалификационна степен  

Doktors der Veterinarmedizin / Doreen  Herrfurth.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2013. –  

V, 141 p. 

ISBN 978-3-86387-401-8 

 

 

Д11414 

 Janssen, Imke  

      Neue Behandlungsansatze fur spezifische Erkrankungen des Hufgelenkes und des Strahlbeines 

beim Pferd, diagnostiziert mittels Magnetresonanztomographischer Untersuchung :  за получаване 

на образователно-квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Imke  Janssen.  - 

Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2013. - 70 p. 

ISBN 978-3-86387-384-4 

 

 

Д11450 

 Klotz, Sarah  

      Experimentelle Untersuchungen des nephroprotektiven Potenzials von N - Oktanoyl - Dopamin 

in vivo bei akutem ischamischen Nierenversagen und nach Nierentransplantation :  за получаване на 

образователно-квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Sarah  Klotz.  - Berlin : 

Mensch Buch Verlag.  -  2013. - VI, 117 p. 

ISBN 978-3-86387-469-8 

 

 

Д11409 

 Lazak, Judith  

      GIS-gestutzte Analysen zur Verbreitung von Bacillus anthracis im Etosha Nationalpark sowie auf 

Wild- und Nutztierfarmen in Namibia unter Verwendung molekularepidemiologischer Methoden :  

за получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Judith  

Lazak.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2013. - XLVII, 107 p. 

ISBN 978-3-86387-422-3 

 

 

Д11417 

 Lehmann, Beatrice  

      Therapeutischer Nutzen der Anwendung einer CpG-ODN/GNP-Inhalationslosung zur 

Behandlung der COB-Erkrankung des Pferdes :  Eine klinische Feldstudie, einschliesslich der 

Erhebung allgemeiner statistischer Daten zur COB-Erkrankung in Deutschland anhang eines 

Fragenbogens :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der 

Veterinarmedizin / Beatrice  Lehmann.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2013. - XIV, 213 p. 

ISBN 978-3-86387-404-9 

 

 



 15 

Д11439 

 Loth, Kristina  

      Vergleichende Morphometrie der Ellbogengelenke grosser, Ellbogengelenksdysplasie 

pradisponierter Hunderassen :  за получаване на образователно-квалификационна степен  

Doktors der Veterinarmedizin / Kristina  Loth.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2013. - 137 p. 

ISBN 978-3-86387-475-9 

 

 

Д11443 

 Martin, Claudia  

      FACS- und Expressionsanalyse des ovinen Osteotomie- und Weichteilhamatoms 24, 36 und 48 

Stunden post Osteotomie :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors 

der Veterinarmedizin / Claudia  Martin.  – Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2013. - 125 p. 

ISBN 978-3-86387-495-7 

 

 

Д11451 

 Matczuk, Anna Karolina 

      Membrane Topology and Processing of the Minor Glycoproteins of Equine Arteritis Virus :  за 

получаване на образователно-квалификационна степен  PhD am Fachbereichs Veterinarmedizin / 

Anna Karolina Matczuk.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2013. - 109 p. 

ISBN 978-3-86387-473-5 

 

 

Д11420 

 Wang, Zhenya  

      Effect of dietary Enterococcus faecium NCIMB 10415 and zinc oxide on porcine influenza virus 

infection in vitro and in vivo :  за получаване на образователно-квалификационна степен  PhD 

degree in Biomedical Sciences / Zhenya  Wang.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2013. - 103 p.  

ISBN 978-3-86387-465-0 

 

 

Д11429 

 Warther, Barbara  

      Nicht-viraler Gentransfer mittels Magnetofektion bei primaren Zellen des Equinen Sarkoids :  In-

vitro-Studie im Hinblick auf eine adjuvante Gentherapie des Equinen Sarkoids :  за получаване на 

образователно-квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Barbara  Warther.  - 

Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2013. - VIII, 103 p. 

ISBN 978-3-86387-443-8 

 

 

Д 11447 

 Wassie, Aderajew Waka 

      Vergleichende Untersuchungen zur diagnostischen Relevanz von verschiedenen Immunoassay-

Testsystemen zum Nachweis von Anti-dsDNA-Autoantikorpern beim Systemischen Lupus 

Erythematodes (SLE) des Menschen :  за получаване на образователно-квалификационна степен   

 



 16 

Doktors der Veterinarmedizin / Aderajew Waka Wassie.  -  2014. - II, 129 с. 

ISBN 978-3-86387-497-1 

 

 

Д11441 

 Weiher, Wiebke  

      Klinische Studie uber die Wirksamkeit von Butox R (Deltamethrin) 7,5 mg/ml pour on gegen 

Gnitzen (Culicoides spp.) bei Schafen in Brandenburg :  за получаване на образователно-

квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Wiebke  Weiher.  - Berlin : Mensch  

 Buch Verlag.  -  2013. - X, 135 p.  

ISBN 978-3-86387-486-5 

 

 

Д11446 

 Wirtz, Sabine  

      Gezielte Attenuierung und Markierung von Viren der klassischen Schweinepest durch Mutation :  

Ansatze zur Entwicklung einer neuartigen Vakzine gegen das Virus der klassischen Schweinepest 

zur Differenzierung infizierter von vakzinierten Tieren :  за получаване на образователно-

квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Sabine  Wirtz.  - Berlin : Mensch Buch 

Verlag.  -  2013. - 185 p. 

ISBN 978-3-86387-494-0 

 

 

Д11411 

 Zauscher, Johanna Maria Martina  

      Precision of ultrasonographic measurements of the suspensory apparatus of fetlock in the horse :  

за получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / 

Johanna Maria Martina  Zauscher.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2013. - 43 p. 

ISBN 978-3-86387-406-3 

 

Еднокопитни животни. Коне 

 

Д11418 

 Haberkamp, Katrin  

      Veranderungen der Myeloperoxidaseaktivitat nach Trainingsbelastung im Serum von Trabern :  

за получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Katrin  

Haberkamp.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2013. - 103 p. 

ISBN 978-3-86387-447-6 

 

 

Д11435 

 Peer, Mariana Ingrid 

      Zusammensetzung des Sediments von wiederholten standardisierten Spulungen von Uteri der 

Stute mit besonderer Berucksichtigung der Vitalitat der dabei gewonnenen Epithelzellen :  за 

получаване на образователно-квалификационна степен  Doktor medicinae  veterinae / Mariana 

Ingrid Peer.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2014. - X, 111 p. 

ISBN 978-3-86387-485-8 



 17 

 

 

Едри преживни животни. Едър рогат добитък 

 

Д11436 

 Bertulat, Sandra  

      Evaluation of stress cased by drying-off dairy cows and its relation to milk yield and udder 

pressure :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der 

Veterinarmedizin / Sandra  Bertulat.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2014. - I, 117 p. 

ISBN 978-3-86387-510-7 

 

 

Д11442 

 Klein, Julian Gabriel 

      Nichtinvasive Bestimmung der antioxidativen Karotinoide in der Haut des Rindes mittels LED-

Technologie :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der 

Veterinarmedizin / Julian Gabriel Klein.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2013. - 53 p. 

ISBN 978-3-86387-502-2 

 

 

Д11445 

 Pilz, Madlen  

      Stress responses relating to vaginal examinations in dairy cows :  за получаване на 

образователно-квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Madlen  Pilz. – Berlin :  

Mensch Buch Verlag.  -  2013. - 73 p.  

ISBN 978-3-86387-472-8 

 

 

Д11424 

 Raven, Julia  

      Untersuchungen zur Diagnostik der Selenversorgung von Milchkuhen :  за получаване на 

образователно-квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Julia  Raven.  - Berlin :  

Mensch Buch Verlag.  -  2013. - VI, 175 p. 

ISBN 978-3-86387-440-7 

 

 

Д11448 

 Simoneit, Celine  

      Evaluation of the quality of current literature in the field of bovine, canine and equine 

reproduction and the manageability of its assessing by using a previously validated checklist :  за 

получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Celine  

Simoneit.  - Berlin  :  Mensch Buch Verlag.  -  2013. - III, 67 p. 

ISBN 978-3-86387-474-2 

 

 

 

 



 18 

Свине 

 

Д11412 

 Dillenseger, Anja  

      Der Einfluss des Probiotikums Enterococcus faecium NCIMB 10415 auf die absorptiven und 

sekretorischen Eigenschaften des Jejunumepithels beim Schwein :  за получаване на 

образователно-квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Anja  Dillenseger.  - 

Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2012. - 167 p. 

ISBN 978-3-86387-407-0 

 

 

Д11416 

 Hoeke, Lena  

      Die Rolle intestinaler microRNAs und ihrer Zielgene in der postnatalen Darmentwicklung von 

Ferkeln insbesondere wahrend der Absetzphase und nach Pathogensowie Probiotika-Pathogen-

Exposition :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der 

Veterinarmedizin / Lena  Hoeke.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2013. - 119 p. 

ISBN 978-3-86387-415-5 

 

 

Д11422 

 Kramer, Carolin  

      Der Einfluss phytogener Futterzusatzstoffe auf die Nahrstoffverdaulichkeit und Aktivitat 

verschiedener intestinaler Enzyme sowie Expression von Nahrstofftransportern bei Absetzferkeln :  

за получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / 

Carolin  Kramer.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2013. - X, 97 p. 

ISBN 978-3-86387-444-5 

 

 

Д11413 

 Martin, Lena  

      Studies on the Influence of the Probiotic Enterococcus faecium NCIMB 10415 and the Trace 

Element Zinc on Performance and Digestive Physiological Parameters in the Small Intestine of 

Piglets :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Fhilosophiae Doktor (Ph. D.) 

/ Lena  Martin.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2013. - XI, 138 p. 

ISBN 978-3-86387-419-3 

 

 

Д11434 

 Miessen, Katrin  

      Establishment of in vitro cultures of porcine reproductive epithelia - oviduct and cervix uteri :  за 

получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Katrin  

Miessen.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2014. - IV, 73 p.  

ISBN 978-3-86387-509-1 

 

 

 



 19 

 

 

Д11421 

 Sanguankiat, Arsooth  

      Molecular Epidemiology and Serodiversity of Salmonella enterica in a Pork Chain "From Farm 

to Fork" in Northern Thailand :  за получаване на образователно-квалификационна степен  

Doktors der Veterinarmedizin / Arsooth  Sanguankiat.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2013. - II, 

139 p.  

ISBN 978-3-86387-432-2 

 

 

Д11428 

 Schneider, Yvonne  

      Einflussfaktoren auf das Schwanzbessen bei Mastschweinen unter verschiedenen 

Umweltbedingungen :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der 

Veterinarmedizin / Yvonne  Schneider.  - Berlin  :  Mensch Buch Verlag.  -  2013. - XXXIII, 123 p. 

ISBN 978-3-86387-451-3 

 

 

Д11444 

 Starke, Ingo Claus  

      Influence of High Dietary Zinc on Structure and Selected Functional Aspects of Intestinal 

Microbial Communities in Piglets :  за получаване на образователно-квалификационна степен  

Philosophiae Doctor in "Biomedical Science" / Ingo Claus  Starke.  - Berlin : Mensch Buch Verlag 

.  -  2013. - V, 120 p. 

ISBN 978-3-86387-455-1 

 

Домашни птици 

 

Д11437 

 Meyer, Beatrice  

      Effects of feather Pecking and Ingestion on Intestinal Microbiota and Microbial Metabolites in 

Pullets and Laying Hens :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors 

der Veterinarmedizin / Beatrice  Meyer.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2013. - 40 p. 

ISBN 978-3-86387-504-6 

 

 

Д11423 

 Rohe, Ilen  

      Effects of feed structure on animal performance, gastrointestinal morphology, gut-associated 

lymphoid tissue and jejunal glucose transport in laying hens :  за получаване на образователно-

квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Ilen  Rohe.  - Berlin : Mensch Buch 

Verlag.  -  2013. - X, 106 p. 

ISBN 978-3-86387-441-4 

 

 

 



 20 

Д11438 

Dr. Ruhnke, Isabelle  

      Studies on the Impact of Acidified Feed and Feed Processing on Digestive Physiology in Broiler 

Chickens and Laying Hens :  за получаване на образователно-квалификационна степен  

Philosophiae Doctor in "Biomedical Science" / Isabelle  Ruhnke. - Berlin : Mensch Buch Verlag 

.  -  2014. - 77 p. 

ISBN 978-3-86387-478-0 

 

 

Д11449 

 Schulz, Johanna  

      Massnahmen zur Bekampfung der Roten Vogelmilbe (Dermanyssus gallinae) in der 

okologischen Legehennenhaltung :  за получаване на образователно-квалификационна степен  

Doktors der Veterinarmedizin / Johanna  Schulz.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2014. - XXXVI, 

87 p. 

ISBN 978-3-86387-505-3 

 

Кучета 

 

Д11419 

 Spankowsky, Sonja  

      Untersuchungen zum Effekt der Aminosaure L-Tyrosin auf die Fruchtbarkeit der Hundin :  за 

получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Sonja  

Spankowsky.  – Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2013. - 60 p. 

ISBN 978-3-86387-448-3 

 

 

 


