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І. Книги 

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

 

55580 

Sotirov, Sotir Nikolov et al. 

    Generalized nets in artificial intelligence : Vol. 1 -  / Sotir Sotirov, Krassimir Atanasov. - Sofia : 

Prof. Marin Drinov Academic publishing house, 2012 -  

    Авторите разглеждат информационните мрежи като средства за моделиране и 

оптимизация, за проучване на парадигмите в изкуствения интелект. 

    Vol. 6. Generalized nets and supervised neural networks. - 144 p. : ill 

    Bibliogr. p. 138-144 

    ISBN 978-954-322-623-8 

 

      

Демография. Социология. Статистика 

 

55619 

Анастасова, Минка и др. 

    Оценка на демографското развитие и на трудовата заетост в селските райони  / Минка 

Анастасова, Нона Маламова. - София : Институт по аграрна икономика, 2009. - 56 с. 

     Библиогр. с. 56. 

    Изданието информира за състоянието на демографската ситуация в селата, както и насоки 

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

борба с демографската криза. 

     

 

55612 

Анастасова-Чопева, Минка и др. 

    Оценка на някои социално-икономически ефекти от прилагането на ОСП  / Минка 

Анастасова-Чопева, Нона Маламова, Пламена Йовчевска. - София : Институт по аграрна 

икономика, 2014. - 56 с. 

     Библиогр. с. 55-56. 

    Проучени са методиките за оценка на икономическите и соцални отражения на ОСП и са 

адаптирани към условията на страната. Изследвани са потреблението на домакинствата в 

селата, количествено е оценен поземленият ресурс и цената на наема. 

 

 

Възпитание, Образование. Просвета 

 

378.2(035) 

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

     Т36 

Тасев, Георги 

    Как се разработва докторска дисертация  : Наръчник на докторанта / Георги Тасев. - 4 изд. 

- София : Авангард Прима, 2008. - 96 с. 
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    Разгледан е целият процес на подготовка и водене на комплексно научно изследване - 

дисертационно. Дадени са кратки извадки от нормативната база и изискванията на ВАК. 

    ISBN 978-954-323-381-6  

 

 

Химия. Кристалография. Минералогия 

 

55600 

Хаджиниколова, Лиляна Димитрова 

    Хидрохимия и качество на водата в сладководната аквакултура : Учебник за студентите от 

Аграрния факултет при Тракийския университет - Стара Загора  /  Лиляна Димитрова 

Хаджиниколова. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2013. - 166 с. 

     Библиогр. с. 164-165. 

    Учебникът запознава с основните елементи и проблеми с качеството на водата за 

аквапроизводство. Внимание е отделено на химичния състав, свойствата и аномалиите й и 

значението им за хидробионтите, факторите на средата и влиянието им върху водните 

организми и др. 

    ISBN 978-954-423-883-4  

 

 

Геология 

 

55589 

     Toward a Sustainable Water Future  : Vision for 2050 / Ed. Walter M. Grayman, Daniel P. 

Loucks, Laurel Saito. - Reston : ASCE, 2012. - XII, 386 p. 

     Bibliogr. p. 10-11 etc. 

    Петдесет експерти (околна среда, екология, водно стопанство, икономика и право) 

очертават оптимистична картина на природните и водните ресурси през средата на 21 век - 

планиране и политика, образование, наука и технологии, факторите, които осигуряват 

сигурност и устойчиво развитие на сектора. 

    ISBN 978-0-7844-1207-7  

 

 

Зоология 

 

55588 

     Гъскоподобните птици (Anseriformes) във влажните зони край град София  / Димитър 

Нанкинов и др. =  Waterfowl birds (Anseriformes) on the wetlands around Sofia /  Dimitar 

Nankinov et al. - София : Българска орнитологическа централа, 2004. - 136 с. 

     Библиогр. с. 119-121. -  Паралелен текст на англ. ез. 

    Авторите представят специални дългогодишни количествени изследвания за състоянието 

на този вид птици в района като място за почивка и хранене, по време на миграция и 

зимуване, а за някои видове гнездилище и безопасно място за линеене. 

    ISBN 954-9991-17-2  
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55587 

Нанкинов, Димитър Николов 

    Изследвания върху фауната на България  : Птици - Aves : Разред Врабчоподобни - 

Passeriformes / Димитър Н. Нанкинов. - София : ЕТО ЕООД, 2009. - 407 с. 

     Библиогр. с. 371-391. 

    В монографията са характеризирани птиците от 11 семейства към разред Врабчови, 

подредени съгласно систематичен списък. 

    ISBN 978-954-9859-44-7 

 

  

55590 

Нанкинов, Димитър Николов 

    Чуждите видове птици в Европа  / Димитър Н. Нанкинов. - София, 2006. - 148 с. 

     Библиогр. с. 128-137. -  Рез. на руски и англ. ез. 

    Книгата съдържа подробни очерци за всички чужди видове птици, установени в Европа, 

41 карти за разпространение, таблици за произход и интродукция, численност на 

пополациите и др. 

    ISBN 978-954-9859-44-7  

 

 

36771 

     Фауна на България : Т. 1 - . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1950 -  

    Изданието предлага подробна информация, подкрепена с илюстрации и определителни 

таблици за морфологията, биологията, екологията, разпространението и значението на 

срещатите се у нас иксодови кърлежи. 

    ISBN 954-430-051-1  

    Т. 32. Иксодови кърлежи. Разред Ixodida, семейство Ixodidae / Габриела Георгиева, 

Гергана Генчева. - 2013. - 228 с. : ил. 

    Библиогр. с.210-215 

    ISBN 978-954-322-585-9 

 

 

Медицина 

 

II 5236 

     Consumer Product Safety Commission Issues / Ed. Isaac E. Bowman. - New York : Nova 

Science Publishers, Inc., 2010. - IX, 174 p. - (Safety and Risk in Society) 

    Експерти от Комисията по безопасност на храните за консумация от деца и други 

потребители след инспекция правят преглед на стандартите за качество и безопасност. 

Разкриват и някои изисквания за сертифициране и тестиране на продуктите в интерес и 

здраве на ползвателите. 

    ISBN 978-1-60876-766-3  
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Ветеринарна медицина 

 

55603 

     110 години НДНИВМИ 1901-2011  : Сборник доклади и постери от Юбилейна научна 

сесия. - София : БАБХ, 2011. - 368 с. 

     Библиогр. след всеки доклад. 

    Юбилейното издание помества проблемни въпроси от областите: Зоонозни, вирусни, 

екзотични болести; Паразитология; Безопасност на храни, фуражи; Диагностика на 

бактерийни заболявания и др. 

 

 

Техника. Технически науки 

 

55592 

Omer, Abdeen Mustafa 

    Utilisation and Development of Solar and Wind Resources  / Abdeen Mustafa Omer. - New York 

: Nova Science Publishers, Inc., 2010. - 76 p. - (Energy Science, Engineering and Technology) 

     Bibliogr. p. 65-67. 

    Авторът представя състоянието и перспективите на енергийната политика - слънчева и 

ветрова енергия, енергия от биогаз и др.; рационално използване и експлоатация на нови и 

възобновяеми източници; промените в климата и решения за справяне с глобалното 

затопляне. 

    ISBN 978-1-61668-238-5  

 

 

Селско стопанство. Горско стопанство. Лов и рибно стопанство 

 

55620 

Национален център за аграрни науки. София 

     Годишен отчет 2003 г. на Националния център за аграрни науки. - София : МЗГ, 2004. - 

150 с. 

    Отразява резултати от научните и научно-приложните изследвания в растениевъдството, 

животновъдството, ветеринарната медицина, аграрната икономика и др. Изданието 

запознава с управлението на науката в системата, управляващите органи и т. н. 

     

 

55583 

Димов, Ангел 

    Аграрна политика  / Ангел Димов. - 3 прераб. и доп. изд. - Пловдив : АИ на АУ, 2010. - 

598 с. 

     Библиогр. с. 589-598. 

    В резултат на всестранен анализ е разкрита същността, основните цели, принципи, 

механизми и начини на осъществяване на аграрната политика. Отразени са промените и 

прилагането на ОАП на ЕС и песпективите на нейното развитие. 

    ISBN 978-954-517-087-4  
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Горско стопанство. Лесовъдство 

 

55591 

Bullock, Ryan C. L. et al. 

    Community Forestry : Local Values, Conflict and Forest Governance / Ryan C. L. Bullock, 

Kevin S. Hanna. - Cambridge : Cambridge University Press, 2012. - VI, 186 p. 

     Bibliogr. p. 19-22 etc. 

    Изданието акцентира върху развитието и управлението на горското стопанство (анализи, 

оценки, проблеми, законодателство) в общините от острови Гълф, Британска Колумбия до 

Скандинавия. 

    ISBN 978-0-521-19043-5  

 

 

II 5237 

Антонов, Георги Митев 

    Почвообразувателния процес и генезиса на Подзолите и Кафявите горски почви  / Георги 

М. Антонов. - София : БАН, 2014. - 117 с. 

     Изд. на Инст. за гората. -  Библиогр. с. 115-117. 

    Представени са резултатите от изучаването на разпространението, процесите и свойствата 

на Подзолите и Кафявите планинско-горски почви. В резултат на тях са направени важни 

изводи за генезиса и развитието им, като съществен етап в горското почвознание у нас. 

 

 

Общи въпроси на селското стопанство 

 

55607 

     Иновации в земеделието - същност и политики  / Димитър Николов и др. - София : 

Институт по аграрна икономика, 2014. - 63 с. 

     Библиогр. с. 63. 

    Цел на разработката е анализ на идеи, стратегии и инструменти за нови постижения и 

нововъведения в земеделието и въздействието им върху икономическото състояние на 

стопанствата с различни технологии на земеделие и юридически статут. 

     

 

55605 

     Квантифициране и ефекти от прилагането на настоящата и бъдеща ОСП  / Румен Попов 

и др. - София : Институт по аграрна икономика, 2014. - 60 с. 

     Библиогр. с. 58-60. 

    Отразени са влиянието и резултатите от прилагането на новостите в ОСП, както и 

постиженията в Програмата за развитие на селските райони. 

 

 

Организация и управление на селскостопанското производство 

 

55604 

     The social aspects of functioning of the small agricultural holdings in Poland and Bulgaria  / 

Barbara Chmielewska et al.; Ed. Agnieszka Wrzochalska. - Warsaw : Institute of Agricultural and 
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Food Economics - National Research Institute, 2011. - 56 p. - (Competitiveness of the Polish food 

economy under the conditions of globalization and European integration ; 32.1) 

     Bibliogr. p. 54-55. 

    В докладите са анализирани управлението и издръжката на малките ферми (стопанства) в 

контекста на бъдещата ОСП в Полша, социалната и демографската структура на 

самоиздържащото се население и др. Внимание е отделено на социалното значение на 

малкати земеделски площи в България. 

    ISBN 978-83-7658-209-2  

 

 

55602 

     Аспекти на екоуправлението в земеделието / Храбрин Башев и др. - София : Институт по 

аграрна икономика, 2014. - 58 с. 

     Библиогр. с. 57-58. 

    В брошурата се анализират формите за екоуправление в селското стопанство на 

регионално, отраслово и национално равнище. Обсъждат се проблемите, рисковете и 

предизвикателствата в българското земеделие. 

     

 

55601 

Башев, Храбрин 

    Подход за анализ, оценка и усъвършенстване на агро-екоуправлението  / Храбрин Башев. - 

София : Институт по аграрна икономика, 2014. - 49 с. 

     Библиогр. с. 48-49. 

    Авторът разкрива същността на агроекоуправлението, потребностите и механизмите за 

него, факторите на влияние и др. Предложена е система от показатели и критерии за анализ 

и оценка на агроекоуправлението. 

     

 

55608 

     Иновационна активност на земеделските стопанства  / Димитър Николов и др. - София : 

Институт по аграрна икономика, 2014. - 59 с. 

     Библиогр. с. 57-58. 

    Изследвани са иновационни процеси - изследванията, трансфера на технологии и умения, 

инвестиции в производство и инфраструктура, както и връзките между институциите и 

управлението. 

     

 

55610 

Котева, Нина и др. 

    Структурни промени в земеделските стопанства  / Нина Котева, Мимоза Младенова, 

Петър Джандармов. - София : Институт по аграрна икономика, 2014. - 50 с. 

     Библиогр. с. 49-50. 

    Авторският колектив анализира и оценява преструктурирането на стопанствата по брой, 

размер, пазарна ориентация, специализация с концентрация и икономическа и ресурсна 

осигуреност. 
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55615 

     Общата селскостопанска политика на Евройпейския съюз и развитие на българското 

земеделие  : Шеста национална конференция на аграрикономистите в България, 7 октомври 

2005 г., София / Ред. Рангел Трендафилов = The Common agricultural policy of the European 

union and the development of bulgarian agriculture / Ed. R. Trendafilov. - София : Фотоника, 

2006. - 92 с. 

     Библиогр. след всеки доклад. 

    Изнесените доклади са по темите: Реформиране на ОСП и ЕС и българското земеделие; 

Регионална политика на ЕС и България; Хранително-вкусовата промишленост в 

Предприсъединителния период . 

    ISBN 954-9616-14-2  

    ISBN 978-954-9616-14-9  

 

 

Агротехника 

 

55595 

     Carpoculture in vitro. Nonmorphogenic pathway  / B. Matienco et al. - Chisinau : I. E. P. 

Stiinta, 2004. - 136 p. 

     Bibliogr. p. 97-129. 

    Публикувани са резултати от изследвания (морфологични, анатомични и 

ултраструктурни) in vivo и in vitro на различни сукулентни и други плодове от различни 

родове, семейства и видове за развитието на клетките и тъканите им. 

    ISBN 9975-67-430-5  

 

 

55617 

     Основи на устойчивостта на селското стопанство : Защита при бедствия и аварии  / 

Светла Бъчварова и др. - София : МЗГ, 2006. - 200 с. 

     Библиогр. с. 193. 

    Сборникът съдържа образователни и методично-помощни материали за отбранително-

мобилизационна дейност за учебни и превантивни мероприятия в защита на земеделието при 

бедствия, аварии и катастрофи. 

 

 

Селскостопански мелиорации 

 

55616 

Върлев, Иван 

    Импулсно и традиционно напояване по бразди : Практическо ръководство  / Иван Върлев . 

- София : Селскостопанска академия, 2011. - 44 с. 

    Изданието отразява досегашния опит в напояването у нас и постиженията на САЩ, Русия, 

Египет и др. Описани са начините за качествено и високопроизводително напояване, както и 

новата технология - импулсно напояване по бразди (по показатели се изравнява с 

дъждуването). 

    ISBN 978-954-8045-30-8  
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Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 

 

632(084.4) 

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

    С70 

Станчева, Йорданка 

    Атлас на болестите по земеделските култури  : Ч.1 - / Йорданка Станчева . - 2 прераб. и 

доп. изд. - София-Москва : Пенсофт, 2001 -  

    Представени и описани са симптомите, причинителите, жизнения цикъл, епидемиологията 

и контрола на болестите по доматите, пипера, патладжаните, бамята, тиквените, зелевите, 

луковите култури, листните зеленчуци и сенникоцветните зеленчукови култури.. 

    Ч. 1. Болести по зеленчуковите култури. - VI, 185 с.: цв. ил 

    ISBN 954--642-141-3 : 20 лв. 

 

 

Полевъдство. Полски култури и производството им 

 

55594 

Celac, Valentin et al. 

    Cultura soiei : (Indrumar) / Valentin Celac, Alexandru Budac. - Chisinau : ASM, 2013. - 36 p. 

    Обзорна информация за соевата култура - морфологична и биологична характеристика, 

изисквания към климата, торене, отглеждане, растителна защита и др. 

    ISBN 978-9975-53-244-0  

 

 

55581 

Саданов, А. К. и др. 

    Консервирование растительных кормов / А. К. Саданов, Н. Н. Гаврилова, И. А. Ратникова 

. - Алматы : ТОО Эверо, 2012. - 208 с. 

     Библиогр. с. 187-208.. 

    Книгата запознава с теоретичните основи и производството на силаж и сенаж за 

животновъдството. Посочени са перспективите за усъвършенстване на технологията за 

получаване и съхраняване на тези фуражи в Казахстан и др. 

 

 

Растениевъдство в цялост. Полевъдство. Градинарство. Зеленчукопроизводство 

 

55609 

     Производствени, продуктови и пазарни промени в растениевъдството  / Диляна Митова 

и др. - София : Институт по аграрна икономика, 2014. - 58 с. 

     Библиогр. с. 58. 

    Отразено е въздействието на ОСП на ЕС в значимите сектори на отрасъла за развитието 

им, производството и пазара на продукция. 
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Градинарство в цялост. Овощарство 

 

55585 

     Биологично производство на кайсии  / Ред. Стойчо Каров. - Пловдив : Асоциация за 

биологично земеделие Екофарм, 2007. - 69 с. 

    Брошурата е съставена от две основни части. В първата са разкрити същността, 

принципите и практиките на биологичното земеделие, а във втората технологична част - 

създаване, поддържане, механизация, растителна защита и др. на кайсиевите насаждения. 

     

 

55582 

Иванова, Люляна 

    Кайсията  / Люляна Иванова. - София : Еньовче, 2006. - 40 с. - (Поредица екологично 

стопанство) 

     Библиогр. с. 37. 

    Книгата запознава с биологичните и екологичните особености на културата, с познати и 

перспективни сортове, отглеждане на насажденията, растителна защита и др. 

    ISBN 978-954-9373-20-7  

 

 

634.1:631.52(085)(497.215.2) 

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

К46 

     Каталог на видове и сортове овощни култури, подходящи за отглеждане в регион 

Силистра  / Пенчо Маринов Маринов и др. - Силистра : Агенция за икономическо развитие и 

инвестиции Силистра, 2005. - 20 с. 

    Поместена е информация за почвено-климатичните условия на региона, агробиологична и 

технологична характеристика на овощните култури, подходящи за Силистра, субсидиране на 

отрасъла и квоти за износ на пресни и преработени плодове. 

     

 

55597 

     Орех  : Монография / Василий Джувинов и др.; Ред. Василий Джувинов. - 2 доп. изд. - 

Пловдив : Биофрут БГ - ЕООД, 2013. - 176 с. 

     Библиогр. с. 57-59 и др. 

    Авторският колектив запознава с произхода, разпространението, особеностите и 

изскванията на ореха към климат и почва, сортове и създаване на насаждения. Отделено е 

внимание на основните болести и неприятели на орехоплодните растения. 

    ISBN 978-954-423-892-6  

 

 

55596 

     Слива  : Монография / Василий Джувинов и др.; Ред. Василий Джувинов. - Пловдив : 

Биофрут БГ - ЕООД, 2012. - 244 с. 

     Библиогр. след всяка глава.. 
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    Монографията предлага пълна информация за овощния вид - от стопанското му значение 

и биологичните особености към генетиката и селекцията, агротехниката до създаването и 

поддържането на сливовите насаждения. 

    ISBN 978-954-423-798-1 

 

  

55584 

     Стратегия за развитие на овощарството и свързаната с него преработвателна 

промишленост в община Силистра 2006 - 2013 г. : Овощарството - печелившият бизнес на 

Добруджа  / Пенчо Маринов Маринов и др. - Силистра, 2005. - 32 с. 

    Разработката представлява средносрочна и дългосрочна ориентация на овощарството в 

региона в условията на международна конкуренция, както и действията за насърчаване, 

подпомагане и развитие на отрасъла и преработката на продукцията в община Силистра. 

     

 

Зеленчукопроизводство 

 

55593 

Coretchi, Liubov  

    Bazele imunogenetice ale rezistentei culturilor leguminoase la fitopatogeni  / Liubov Coretchi. - 

Chisinau : ASM, 2013. - 190 p. 

     Bibliogr. p. 164-174. -  Res. en engl. and russian. 

    В книгата са разгледани основните молекулярно-генетични особености на взаимоотноше-

нията зърнено-бобови култури (соя, нахут) с фитопатогена Fusarium spp. и неговите щамове. 

    ISBN 978-9975-4043-0-3  

 

 

55598 

Порязов, Иван Б. и др. 

    Зеленчукопроизводство  / Иван Б. Порязов, Валентина П. Петкова, Нася Б. Томлекова. - 

София : Дими 99 ООД, 2013. - 318 с. 

     Библиогр. с. 313-314. 

    Книгата разглежда принципите и агротехниката на това производство, като са засегнати 

факторите на средата и влиянието им върху растежа и развитието на зеленчуковите 

растения. Обособени са две части - обща за основни познания и специална - сведения за 54 

култури. 

    ISBN 978-954-765-064-0  

 

 

Декоративни растения. Декоративно градинарство 

 

55614 

Николова, Недялка Панова 

    Хризантеми  / Недялка Николова. - София : Дионис, 2002. - 176 с. - (Практическите съвети 

на Дионис) 

    Поместени са теоретични и практически познания за сроково отглеждане на вида с цел 

задоволяване потребностите при завишено търсене. 
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    ISBN 954-8496-39-9  

 

 

Общо животновъдство 

 

55618 

Гудев, Димитър Иванов и др. 

    Физиология на стреса при селскостопански животни и птици  / Димитр Гудев, Пенка 

Монева, Марина Дяволова. - София : Институт по животновъдни науки - Костинброд, 2014. - 

280 с. 

     Библиогр. с. 240-279. 

    В настоящия труд са представени данни, които доказват, че активността на НРА 

(хипоталамо-хипофизо-надбъбречната) ос като класически индикатор на стреса не дава 

информация за наличие на натоварване при различни видове форми на стрес въздействие. 

    ISBN 978-619-90208-1-4  

 

 

55606 

Попов, Румен и др. 

    Производствено и пазарно преструктуриране в животновъдството  / Румен Попов, Диляна 

Митова, Божидар Иванов. - София : Институт по аграрна икономика, 2014. - 58 с. 

     Библиогр. с. 57. 

    Анализирано е състоянието на говедовъдството и овцевъдството от млечно направление, 

както и свиневъдството, птицевъдството с протичащите структурни промени, които се 

отразяват на производството и пазарната реализация. 

     

 

Дребен рогат добитък 

 

55586 

Тодоров, Николай и др. 

    Как бързо да направим млечното овцевъдство по-печелившо  / Николай Тодоров, 

Александър Александров. - София : Изток-Запад, 2013. - 99 с. 

    Авторите отразяват по достъпен начин последните постижения на науката и практиката в 

отрасъла, както и излагат препоръките си за ефективност в храненето, стрижбата, 

изкуственото осеменяване, селекцията и механизацията на доене, почистване и други 

процеси в овцевъдството. 

    ISBN 978-619-152-182-1  

 

 

Рибно стопанство 

 

II 5215 

     Fishery Management / Ed. Janice S. Intilli. - New York : Nova Science Publishers, Inc., 2012. - 

X, 207 p. - (Fish, Fishing and Fisheries) 

     Bibliogr. p. 13-21 etc. 
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    В книгата се предлагат начини за опазване и защита на рибните ресурси и рационалното 

им използване; най-новите изследвания за рибарството, включително в Кораловия риф, 

както и обединените усилия на учените за решаване на проблемите в сектора. 

    ISBN 978-1-61209-682-7  

 

 

Рибовъдство 

 

639.3/.6(03) 

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

      З23 

Зайков, Ангел Николов 

    Аквакултура : Азбучен справочник  / Ангел Николов Зайков. - Пловдив : УИ Паисий 

Хилендарски, 2009. - 180 с. 

     Библиогр. с. 109-110. 

    Изданието съчетава качествата на разширен тълковен речник на наименования и термини 

от рибовъдната наука и практика, и на справочник (под формата на приложения в табличен 

вид). 

    ISBN 978-954-423-532-1  

 

 

55599 

Зайков, Ангел и др. 

    Технологии в сладководната аквакултура  / Ангел Николов Зайков, Йордан Стефанов 

Стайков. - Стара Загора : АИ Тракийски университет, 2013. - 244 с. 

     Библиогр. с. 243. 

    Учебникът представя основните технологични решения за размножаване и отглеждане на 

различни видове сладководни риби и ракообразни с най-голям стопански потенциал. 

    ISBN 978-954-338-058-9  

 

 

Управление на предприятията. Организация на производството, търговията, 

транспорта и съобщенията. Полиграфическа промишленост и издателско дело. 

 

55613 

Моллов, Пламен 

    Качество на храните. Регулиране, контрол, управление  / Пламен Моллов. - София : 

Матком, 2013. - 372 с. 

     Библиогр. с. 371-372. 

    Учебникът дава знания за технологичните, управленческите и законодателните аспекти по 

качеството на храните. Материалът, подреден в 15 отделни теми е в контекста на 

свързаността на процесите и субектите в хранителната верига. 

    ISBN 978-619-90060-3-0  
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Хранителна и консервна промишленост 

 

55611 

Маламова, Нона и др. 

    Организационно, производствено и пазарно преструктуриране на ХВП  / Нона Маламова, 

Петър Кировски. - София : Институт по аграрна икономика, 2014. - 55 с. 

     Библиогр. с. 54. 

    Авторите проследяват процесите и тенденциите на организационно, продуктово и пазарно 

преструктуриране на хранителната промишленост у нас. 

     

 

ІІ. Дисертации 

Медицина 

 

Д11400 

 Hoppenheit, Antje  

      Tsetse (Diptera: Glossinidae) Bloodmeal Analysis by PCR and Species Differentiation by 

MALDY TOF MS as Contributions to Rational Vector Control  :  за получаване на 

образователно-квалификационна степен  PhD of Biomedical Sciences / Antje  Hoppenheit.  - 

Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2012. - IV, 76 p. 

ISBN 978-3-86387-391-2 

 

 

Д11388 

 Kurth, Katharina  

      Validierung magnesiumsensitiver Gene als Biomarker fur den intrazellularen Magnesiumstatus 

von Diabetes-mellitus-Typ-II-Patienten :  за получаване на образователно-квалификационна 

степен  Doktors der Veterinarmedizin / Katharina  Kurth.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -   

2012. - VI, 158 p. 

ISBN 978-3-86387-321-9 

 

 

Д11389 

 Simmet, Thekla Ines 

      Untersuchungen zur Entwicklung eines Desinfektionsmittel-Wirksamkeitsprufverfahrens bei 

Schadarthropoden mit Musca domestica (Linnaeus, 1758) als Indikator  :  за получаване на 

образователно-квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Thekla Ines Simmet.  - 

Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2013. - V, 129 p. 

ISBN 978-3-86387-340-0 

 

 

Ветеринарна медицина 

 

Д11377 

 Asseke, Charles  

      Das offentliche Veterinarwesen auf dem afrikanischen Kontinent, reflektiert durch 

Publikationen in uberregionalen Zeitschriften und anderen Periodika :  за получаване на 
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образователно-квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Charles  Asseke.  - 

Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2012. - 106 p. 

ISBN 978-3-86387-302-8 

 

 

Д11401 

 da Costa, Afonso  

      Circulating Tumor Cells as Indicators of Metastatic Spread of Canine Mammary Tumors :  за 

получаване на образователно-квалификационна степен  PhD of Biomedical Sciences / Afonso  

da Costa.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2012. - VI, 78 p. 

ISBN 978-3-86387-364-6 

 

 

Д11379 

 El-Adawy, Hosny Hassan Hosny 

      Thermophilic Campylobacter in turkeys in Germany :  Epidemiology, genotyping and 

antimicrobial sensivity studies :  за получаване на образователно-квалификационна степен  

Doktors der Veterinarmedizin / Hosny Hassan Hosny El-Adawy.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  

2013. - III, 95 p. 

ISBN 978-3-86387-339-4 

 

 

Д11398 

 Haimerl, Peggy  

      Therapy of Bovine Endometritis with Prostaglandin F 2a - An Evidence Based Approach :  за 

получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Peggy  

Haimerl.  - Berlin : Mensch Buch Verlag. -  2013. - 101 p. 

ISBN 978-3-86387-365-3 

 

 

Д11376 

 Kreuz, Grit  

      Identifizierung und Nachweis von tier- und gewebespezifischen Markern in tierischen 

Nebenprodukten und Futtermitteln zur Eindammung der Ubertragung der transmissiblen 

spongiformen Enzephalopathie (TSE) :  за получаване на образователно-квалификационна 

степен  Doktors der Veterinarmedizin / Grit  Kreuz.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2012. - XI, 

129 p. 

ISBN 978-3-86387-306-6 

 

 

Д11384 

 Narvaez, Stefanie Orquera 

      Post harvest-Einsatz virulenter Bakteriophagen gegen Campylobacter spp. und Yersinia 

enterocolitica :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der 

Veterinarmedizin / Stefanie Orquera Narvaez. - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2012. - 129 p.  

ISBN 978-3-86387-301-1 

Д11386 
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 Sotje, Lena  

      Lehren und Lernen in der veterinarmedizinischen Ausbildung :  за получаване на 

образователно-квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Lena  Sotje.  - Berlin :  

Mensch Buch Verlag.  -  2011. - IV, 55 p. 

ISBN 978-3-86387-332-5 

 

 

Ветеринарна вирусология 

 

Д11372 

 Patino, Diego Andres Goyeneche 

      The contribution of mast cells to antiviral immune responses :  Characterization and functional 

definition of receptor transporter protein 4 (RTP4) :  за получаване на образователно-

квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Diego Andres Goyeneche Patino.  - 

Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2012. - XVI, 140 p. 

 

 

Д11392 

 Vachirachewin, Ratchaya  

      Thermostability of selected viruses in the presence of liquid egg yolk and distribution of virus 

during acetone extraction and microfiltration of egg yolk phospholipids :  за получаване на 

образователно-квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Ratchaya  

Vachirachewin.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2012. - XII, 114 p. 

ISBN 978-3-86387-298-4 

 

 

Ветеринарна микробиология 

 

Д11381 

 Gang, Tobias  

      Zeitlich und lokal geschichtete Untersuchungen zur Salmonella-Pravalenz in einem 

Ferkelerzeuger-Mastbetrieb :  за получаване на образователно-квалификационна степен  

Doktors der Veterinarmedizin / Tobias  Gang.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2012. - XIII,  

112 p. 

ISBN 978-3-86387-315-8 

 

 

Ветеринарна фармация, фармакология. Обща терапия. Токсикология 

 

Д11380 

 Heilmann, Michael  

      Generierung, Isolierung und funktionelle Charakterisierung von zellpermeablen virus like 

particles (HBV-Kapside) als Carrier fur HCV-Antigene zur effizienten Induktion einer B- und T-

Zellantwort :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der 

Veterinarmedizin / Michael  Heilmann.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2013. - VII, 122 p. 

ISBN 978-3-86387-345-5 
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Д11382 

 Said, Abdelrahman Fekry Abdelrahman 

      Development of a vectored equine herpesvirus type 1 (EHV-1) vaccine against pandemic 

influenza A virus (09/H1N1) :  за получаване на образователно-квалификационна степен  

Doktors der Veterinarmedizin / Abdelrahman Fekry Abdelrahman Said.  - Berlin : Mensch Buch 

Verlag.  -  2013. - VIII, 85 p. 

ISBN 978-3-86387-299-1 

 

 

Специална патология на животните 

 

Д11404 

 Akatvipat, Areerath  

      Radius-Ulna Fracture and Post-Traumatic Radius-Ulna Synostosis in Dogs :  за получаване на 

образователно-квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Areerath  Akatvipat.  - 

Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2013. - XI, 126 p. 

ISBN 978-3-86387-382-0 

 

 

Д11403 

 Akimkin, Valerij  

      Untersuchungen zum Nachweis enteraler Viren in Putenbestanden mittels 

Transmissionselektronenmikroskopie und Polymerase-Kettenreaktion :  за получаване на 

образователно-квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Valerij  Akimkin.  - 

Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2013. - 102 p. 

ISBN 978-3-86387-344-8 

 

 

Д11408 

 Biedermann, Melanie  

      Evaluierung neuer Verfahren zur lokalen Tumortherapie am VX2-Modell des Kaninchens :  за 

получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / 

Melanie  Biedermann.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2013. - VII, 131 p. 
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образователно-квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Jana  Fahrenkrog.  - 

Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2013. - XI, 121 p. 
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ISBN 978-3-86387-333-2 

 

 

 

 

 



 18 

Д11390 

 Stephan, Anja  

      Entomologische und molekulargenetische Untersuchungen zur Gnitzenfauna (Diptera: 
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ISBN 978-3-86387-308-0 

 

 

Д11391 

 Veiga, Ines Margarida Berenguer 

      The UL36-encoded ubiquitin-specific protease in Marek's disease virus replication and 
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`         Д11387 

 Hosse, Yvonne  

      Vergleichende Untersuchungen zu den Auswirkungen einer acht- und einer vierwochigen 

trockenstehdauer auf die Eutergesundheit bei Milchkuhen :  за получаване на образователно-
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