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І. Книги 

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

 

55692 

     Annual Report on the ERC activities and achievements in 2014 . - Luxembourg : Publications 

Officce of the European Union, 2015. - 102 p. - (European Commission ; EUR27106) 

    Отчетена е успешна година за изследователи, учени и иноватори за развитие на науката по 

Програма Хоризонт 2020 и в бъдеще създаване на благоприятни условия за това. Тази е 

годината на Нобелови лауреати и медалисти в различни области от 28-те членки на ЕС. 

    ISBN 978-92-9215-030-3  

 

Икономика. Икономически науки 

 

55671 

Lopaciuk, Wieslaw и др. 

    Food economy and rural areas in Poland - structural changes and effectiveness of public policy  / 

Wieslaw Lopaciuk, Adam Wasilewski, Marek Wigier; Ed. Marek Wigier . - Warsaw : Institute of 

Agricultural and Food Economics - National Research Institute, 2014. - 118 p. - (Competitiveness 

of the Polish food economy under the conditions of globalization and European integration ; 141.1) 

     Bibliogr. p. 113-118. 

    В разработката по съвременна икономика наред с макроикономическите условия, 

глобализацията и интеграционните процеси е изследвано по теоретичен и емпиричен път 

влиянието на развитието върху структурните промени (себестойност, търговия, краен 

продукт, потребление и др.) в хранителната промишленост на страната. 

    ISBN 978-83-7658-530-7  

 

 

55664 

     Protection of income for the selected agricultural products for 2020  / Lukasz Abramczuk et al.; 

Ed. Aldona Skarzynska. - Warsaw : Institute of Agricultural and Food Economics - National 

Research Institute, 2014. - 134 p. - (Competitiveness of the Polish food economy under the 

conditions of globalization and European integration ; 105.1) 

     Bibliogr. p. 131-134. 

    Представя се прогноза и планиране на икономическите резултати за доходността 

(производствените активи) на земеделските култури - зимна пшеница, зимна ръж, пролетен 

ечемик, зимна рапица и захарно цвекло до 2020 г.; промените в производствените резултати 

и др. Използвани са количествени методи (математико-статистически), основани на 

класически насочващи модели. 

    ISBN 978-83-7658-484-3  

 

 

55686 

Satubaldin, Sagandyk 

    Economy of Kazakhstan at Century Junction  / Sagandyk Satubaldin . - Karaganda : Karaganda 

Economic University, 2010. - 232 p. 
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    Монографията представя миналото, настоящето и бъдещето на икономическото развитие 

на страната. Очертани са трудностите по време на кризата, последиците и начините за 

преодоляването им. 

    ISBN 978-601-280-110-1  

 

 

55661 

Анастасова-Чопева, Минка и др. 

    Оценка на потребителския модел, земеделските доходи и изпълнението на ПРСР (2007-

2013)  / Минка Анастасова-Чопева, Емилия Соколова, Васил Стойчев . - София : Институт по 

аграрна икономика, 2015. - 60 с. 

     Библиогр. с. 60. 

    Брошурата включва анализи и изследвания на потреблението на храни, напитки от 

селските домакинства, както и отражението на директните плащания върху доходите им. 

     

 

55662 

Иванов, Божидар и др. 

    Оценка на ефектите от схемите за директна подкрепа и влиянието върху стойността на 

земята  / Божидар Иванов, Пламена Йовчевска, Нона Маламова . - София : Институт по 

аграрна икономика, 2015. - 52 с. 

     Библиогр. с. 51-52. 

    В брошурата са проследени отражението и резултатите от новата рамка на ОСП и 

успешното развитие на селските райони по Програмата. 

     

 

55654 

     Управление научно-техническим прогрессом  : Для руководящих работников 

объединений, предприятий, министерств и ведомств / Р. А. Белоусов и др.; Ред. В. Г. 

Лебедев. - Москва : Экономика, 1979. - 256 с.. - (Система экономического образования) 

     Библиогр. с. 252. 

    Представени са социално-икономическото съдържание, основните функции, 

прогресивните форми и методи на управление на НТП в условията на социализма. Отделено 

е внимание на повишаване ефективността на развитие на науката, техниката, 

усъвършенстване на планирането, организацията и стимулирането на НТП. 

  

Право. Наука за държавата и правото 

 

55645 

България 

     Конституция на Република България  : Обн., ДВ, бр. 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 г., 

изм. и доп., бр. 85 от 26.09.2003 г., изм. и доп., ДВ, бр.18 от 25.02.2005 г., бр. 27 от 

31.03.2006 г., бр. 78 от 26.09.2006 г. - Решение номер 7 на Конституционния съд от 2006 г., 

бр. 12 от 06.02.2007 г. - София : Народно събрание на Република България, 2007. - 56 с. 

    Основен закон за развите на държавата. 
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55657 

     Президент на Република България  : Годишник 2014. - София : Алианс Принт ЕООД, 

2014. - 432 с. 

    Изданието съдържа обръщения, речи, изявления, интервюта на държавния глава на 

Републиката. Очертани са неговите приоритети, инициативи и международна дейност, както 

и анализ на изминалите три години на мандата му. 

     

 

55642 

Russo, Kira Artemis et al. 

    What Water is Worth  : Overlooked Non-economic Value in Water Resources / Kira Artemis 

Russo, Zachary A. Smith . - New York : Palgrave Macmillan, 2013. - XIV, 100 p. 

     Bibliogr. p. 85-95. 

    Разгледана е многостранно значимостта на водните източници, както и практики за 

бъдещо управление и развитие на сектора, ограничения в използването на водата чрез 

финансови лостове, политика, пазарни интереси, обществена нагласа и др. 

    ISBN 978-0-230-34076-3  

 

Природа. Изучаване и опазване на природата.Опазване на растителния и животинския 

свят. 

 

502.7:582(061.2) 

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

        R32 

     Red Data Book of the Republic of Bulgaria  : Vol. 1 -  / Ed. Vassil Golemansky et al. - Sofia : 

BAS MoEW, 2015 -  

    Новото, актуализирано и допълнено издание е съобразено със световните стандарти за 

защита на природата. В трите тома са представени 808 вида растения и гъби, 287 вида 

животни, 166 природни местообитания. Видовете са разпределени в категориите: изчезнали; 

регионално изчезнали; критично застрашени; застрашени и уязвими. 

    Vol. 1. Plants and Fungi / Ed. Dimitar Peev et al. - 881 p. : tab., col. Ill. 

    Bibliogr. p. 24-26, 36, 140-141, 695-720, 871-874 

    ISBN 978-954-9746-21-1 

      

 

502.7:582(061.2) 

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

      R32 

     Red Data Book of the Republic of Bulgaria  : Vol. 1 -  / Ed. Vassil Golemansky et al. - Sofia : 

BAS MoEW, 2015 -  

    Новото, актуализирано и допълнено издание е съобразено със световните стандарти за 

защита на природата. В трите тома са представени 808 вида растения и гъби, 287 вида 

животни, 166 природни местообитания. Видовете са разпределени в категориите: изчезнали; 

регионално изчезнали; критично застрашени; застрашени и уязвими. 

    Vol. 2. Animals / Ed. Vassil Golemansky et al. - 372 p. : tab., col. Ill. 

    Bibliogr. p. 323-352 

    ISBN 978-954-9746-22-8 
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502.7:582(061.2) 

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

        R32 

     Red Data Book of the Republic of Bulgaria  : Vol. 1 -  / Ed. Vassil Golemansky et al. - Sofia : 

BAS MoEW, 2015 -  

    Новото, актуализирано и допълнено издание е съобразено със световните стандарти за 

защита на природата. В трите тома са представени 808 вида растения и гъби, 287 вида 

животни, 166 природни местообитания. Видовете са разпределени в категориите: изчезнали; 

регионално изчезнали; критично застрашени; застрашени и уязвими. 

    Vol. 3. Natural Habitats / Ed. Valko Biserkov et al. - 422 p. : tab., col. Ill. 

    Bibliogr. p. 397-410 

    ISBN 978-954-9746-23-5 

      

 

55656 

     Пилотна мрежа от малки защитени местности за опазване на редки растения в България  

/ Светлана Банчева и др.; Ред. Владимир Владимиров. - София, 2014. - 172 с. 

     Изд. на Инст. по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН. Министерство на 

околната среда и водите. -  Библиогр. с. 154-166. 

    Изданието представя разработката на България за опазване на растителното разнообразие 

в микрорезервати по примера на област Валенсия, Испания. Включени са 47 вида редки 

растения. 

    ISBN 978-954-9746-31-0  

    ISBN 978-954-8497-09-1  

 

 

502.7:582(061.2) 

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

         Ч66 

     Червена книга на Република България  : Т. 1 -  / Ред. Васил Големански и др. - София : 

БАН МОСВ, 2015 -  

    Новото, актуализирано и допълнено издание е съобразено със световните стандарти за 

защита на природата. В трите тома са представени 808 вида растения и гъби, 287 вида 

животни, 166 природни местообитания. Видовете са разпределени в категориите: изчезнали; 

регионално изчезнали; критично застрашени; застрашени и уязвими. 

    Т. 1. Растения и гъби / Ред. Димитър Пеев и др. - 887 с. : табл., цв. ил. + 2 бр. CD 

    Библиогр. с. 24-26, 36, 140-141, 695-719, 871-874 

    ISBN 978-954-9746-18-1 
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502.7:582(061.2) 

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

         Ч66 

     Червена книга на Република България  : Т. 1 -  / Ред. Васил Големански и др. - София : 

БАН МОСВ, 2015 -      

    Т. 2. Животни / Ред. Васил Големански и др. - 383 с. : табл., цв. ил. 

    Библиогр. с. 323-362 

    ISBN 978-954-9746-19-8 

    

   

502.7:582(061.2) 

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

Ч66 

     Червена книга на Република България  : Т. 1 -  / Ред. Васил Големански и др. - София : 

БАН МОСВ, 2015 -      

    Т. 3. Природни местообитания / Ред. Вълко Бисерков и др. - 458 с. : табл., цв. ил. 

    Библиогр. с. 397-410 

    ISBN 978-954-9746-20-4 

    

Биологични науки 

 

55639 

Bryner, Gary et al. 

    Integrating Climate, Energy and Air Pollution Policies  / Gary Bryner, Robert J. Duffy  . - 

Cambridge : The MIT Press, 2012. - VIII, 252 p. 

     Bibliogr. p. 205-222. 

    Обсъдена е необходимостта от интегрирана политика и адаптирано държавно законо-

дателство за климатичните опасности и вредните газови емисии, използваната енергия, 

планираното използване на земята и развитието на земеделието и горското стопанство, 

транспорта и др. с цел опазване на околната среда. Посочен е опитът на САЩ в политиката 

за промените в климата и въздействието им. 

    ISBN 978-0-262-01812-8  

 

Ботаника 

 

582(204)(084.4) 

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

А93 

     Атлас на водни и водолюбиви растения в България  / Соня Цонева и др. - София, 2012. - 

200 с. 

     Изд. на Инст. по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН. -  Библиогр. с. 194-

196. -  Рез. на англ. ез. 

    Авторите разкриват разнообразието, разпространението, биологията и екологията на тези 

растения, важни за доброто екологично състояние и качеството на водите. Илюстрирани са 

150 вида папратообразни и семенни растения и 13 вида мъхове. 

    ISBN 978-954-9746-28-0  
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Медицина 

 

II 5263 

     Nutritional Insights and Food Safety  / Ed. Jaroslava Svarc-Gajic. - New York : Nova Science 

Publishers, Inc., 2013. - X, 425 p. - (Nutrition and Diet Research Progress : Public Health in the 

21st Century) 

     Bibliogr. p. 23-37 etc. 

    Книгата демонстрира златното правило за баланса в храненето и безопасността на 

основните съставки в крайния продукт. Внимание е отделено на научни факти свързани с 

храненето, настъпилите промени през последното столетие и съвременните концепции за 

беопасност на храните от медицински, биохимични, социални и други аспекти. 

    ISBN 978-1-62948-012-1  

 

 

55690 

Scientific Conference of the Bulgarian focal point of European Food Safety Authority, 8-th. Sofia. 

2015 

     Summary of the Scientific Conference..., 22-23 October 2015, Sofia . - Sofia : Demax, 2015. - 

64 p. 

    Научните разработки са от направленията: Безопасност на храните от растителен и 

животински произход и Епизоотология и епидемиология. 

     

 

55688 

     Актуална информация от EFSA (Европейски орган по безопасност на храните)  : Ч. 1- . - 

София : Демакс АД, 2015 -      

    Ч. 1. Януари-март. - 38 с. : цв. ил. 

     Поместени са становища и научни анализи за състоянието на безопасността на храни, 

вода, фуражни добавки според Европейския орган EFSA.  

 

 

55688 

     Актуална информация от EFSA (Европейски орган по безопасност на храните)  : Ч. 1- . - 

София : Демакс АД, 2015 -      

    Ч. 2. Април-юни. - 40 с. : цв. ил. 

     Представени са научни становища за превенциите и контрола на заболявания и вредни 

влияния по агрохранителната верига. 

 

 

55684 

     Научни доклади и съобщения, изнесени на годишната научна сесия по специалната 

тематика на Селскостопанска академия, състояла се на 16 май 1989 г. : Ч. 1 -   / Ред. Илия 

Белоконски и др. - София : Селскостопанска академия, 1989 -  

    Сборникът съдържа информация от научна сесия по въпросите на радиационна защита на 

селскостопанското производство, мероприятия от растителната защита и зоохигиената. 

    Ч. 2. - 273 с. : табл., ил. 

    Библиогр. след всеки доклад 
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                55689 

Национална научна конференция на българския фокален център на EFSA, 8. София. 2015 

     Резюмета от научни доклади по безпасност на храните от 8-мата национална научна..., 22-

23 октомври 2015 г., София . - София : Демакс АД, 2015. - 72 с. 

    Научните разработки са от направленията: Безопасност на храните от растителен и 

животински произход и Епизоотология и епидемиология. 

  

Ветеринарна медицина 

 

II 5261 

Muller, Margit Gabriele 

    Modern Veterinary Practice Management  / Margit Gabriele Muller . - New York : Nova Science 

Publishers, Inc., 2013. - XII, 271 p. - (Animal Science, Issues and Professions) 

     Bibliogr. p. 12-14 etc. 

    Авторката предлага ценни теоретични и практически съвети как стъпка по стъпка 

ефективно, успешно и с максимална полза се стига до подобрение на всекидневната дейност 

по профилактика и лечение на селскостопанските животни и домашни любимци. 

    ISBN 978-1-62808-858-8  

 

 

55649 

     Годишна научна сесия на Ветеринарномедицинския факултет при Тракийския 

университет, 24 и 25 октомври 1996 г.  : Програма и резюмета на докладите. - Стара Загора, 

1996. - 96 с. 

     Изд. на Тракийски университет. 

    Представени са резюмета на актуални научни разработки по секции и видове животни в 

областта на продуктивността и опазване на здравното им състояние. 

     

 

55678 

     Ръководство за защита на селското стопанство и хранителната промишленост от 

оръжията за масово поразяване : Ч. 1 -  . - София : НАПС, 1986 -  

    В ръководството е представен научно-експерименталният опит на институции, отговорни 

за организирането на селскостопанското производство при възникване на  химическо пора-

зяване, диверсионни актове или война. 

    Ч. 2. Ветеринарна химическа защита / Борис Григоров Георгиев и др.; Ред. Борис 

Григоров Георгиев. - 1987. - 278 с. : табл., ил.  

    Библиогр. следвсяка глава     

 

 

55678 

     Ръководство за защита на селското стопанство и хранителната промишленост от 

оръжията за масово поразяване : Ч. 1 -  . - София : НАПС, 1986 -  

    Ръководството предлага важна информация за за организиране на производствения и 

оздравителния процес в животновъдството при възникнали огнища на биологично 

поразяване, диверсионни актове или война. 
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    Ч. 3. Биологична защита на селскостопанските животни / Пею Василев, Марин Диловски; 

Ред. Марин Диловски. - 1986. - 190 с. : табл. 

    Библиогр. с. 186-188 

   

 

55680 

     Традиции и съвременност във ветеринарната медицина  : Сборник доклади от Научната 

конференция с международно участие, 30 ноември - 2 декември 2012,  / Ред. Богдан 

Аминков и др. - София : ЛТУ, 2012. - 385 с. 

     Библиогр. след всеки доклад. -  Рез. на англ. ез. след всеки доклад. 

    Поместените доклади са в направления: Морфология, екология и животновъдство; 

Незаразна патология; Заразна патология. Споделен е опитът на италиански и български 

учени в изследователската дейност по тези въпроси. 

     

Ветеринарна микробиология 

 

55638 

Duszynski, Donald W. et al. 

    The Biology and Identification of the Coccidia (Apicomplexa) of Rabbits of the World  / Donald 

W. Duszynski, Lee Couch . - London : Elsevier Inc., 2013. - XI, 340 p. 

     Bibliogr. p. 303-334. 

    Книгата детайлизира таксономията, идентификацията и познаване биологията на паразита 

при зайците. Дадена е информация за пренасянето на заразата на хората, за изолирането, 

отглеждането, контрола и терапевтичните процедури на животните и др. 

    ISBN 978-0-12-397899-8  

 

Специална патология на животните 

 

II 5266 

     Анализ на тенденциите и източниците на зоонозни заболявания, зоонозни агенти и 

хранителни взривове за 2013 г.  : Научен доклад на Европейският орган по безопасност на 

храните (EFSA) и Европейският център за превенциия и контрол на заболяванията (ECDC) / 

Бойко Ликов и др. - София : Демакс АД, 2015. - 40 с. 

     Изд. на Български фокален център към Център за оценка на риска - БАБХ. 

    Отчетена е дейността по безопасността на храните, превенцията и контролът на 

заболяванията през посочената година. Разгледани са 13 от най-разпространените зоонози и 

хранителни взривове в Европа. 

     

 

55691 

     Разпространение и епизоотологични особености на инфлуенца А по птиците  : В 

България, Европа и света / Георги Стоименов и др. - София : Демакс АД, 2015. - 56 с. 

     Изд. на Български фокален център към Център за оценка на риска - БАБХ. -  Библиогр. с. 

52-55. 

    Авторите запознават със същността на инфекцията - източници на зараза, проявление и 

протичането й в различни региони, включително България. 
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Техника. Технически науки 

 

II 5259 

     Renewable Energy  : Economics, Emerging Technologies and Global Practices / Ed. Andreas 

Poullikkas. - New York : Nova Science Publishers, Inc., 2013. - XI, 294 p. - (Renewable Energy: 

Research, Development and Policies) 

     Bibliogr. p. 13, 42-43 etc. 

    Отразени са важната роля и насоките за приложение на възобновяемата енергия в 

бъдещите енергийни системи. Включени са изследвания, добри практики за 

електрифициране на селските райони с възобновяема енергия, зелени нанотехнологии за 

тази цел, оценка на методологията за ветрова енергия, използването на органични отпадъци 

от производството на маслини, ориз и др. 

    ISBN 978-1-62618-231-8  

 

 

55650 

     Начини за оползотворяване на биогаз  : Ръководство / Ред. Валентин-Михай Бохатерет. - 

Букурещ, 2013. - 20 с. 

     Изд. на Европейски фонд за регионално развитие. 

    Изложени са въпросите за управлението на продукцията от суров биогаз, кондициониране, 

технологии и мащаби на оползотворяване на биогоривото и др. 

     

Селско стопанство. Горско стопанство. Лов и рибно стопанство 

 

II 5260 

     Combating Climate Change  : An Agricultural Perspective / Ed. Manjit S. Kang, Surinder S. 

Banga. - New York : CRC Press, 2013. - XVI, 367 p. 

     Bibliogr. p. 25-28 etc. 

    Авторите разкриват перспективите за развитие на земеделието в глобален мащаб, 

съпътствано от динамиката на климатичните промени. Посочени са агрономически практики 

за ефективност, доходност и защита на продоволствените източници, както и ограничаване 

на намалената и влошена селскостопанска продукция. Разгледани са някои икономически 

аспекти на климатичните промени и др . 

    ISBN 978-1-4665-6670-5  

 

 

55669 

     Human capital in the structural transformation process of rural areas and agriculture  / Michal 

Dudek et al.; Ed. Agnieszka Wrzochalska. - Warsaw : Institute of Agricultural and Food 

Economics - National Research Institute, 2014. - 125 p. - (Competitiveness of the Polish food 

economy under the conditions of globalization and European integration ; 130.1) 

     Bibliogr. p. 100-110. 

    Характеризирана е спецификата на селските райони и население. Анализирани са 

демографските особености, мобилността на домакинствата, равнището на образование и 

квалификация, здравния статус, икономическата ефективност на пряко свързаните със 

селското стопанство и други аспекти. 

    ISBN 978-83-7658-533-8  



 10 

II 5264 

     Аграрная наука - сельскохозяйственному производству Сибири, Монголии, Казахстана и 

Болгарии  : Сборник научных докладов XVII международной научно-практической 

конференции, Новосибирск, 13 ноября 2014 г. : Ч. 1 - / Ред. А. С. Донченко и др. - 

Новосибирск : ГНУ СО Россельхозакадемии, 2014 -  

    Сборникът представя резултати от научни изследвания по икономика и поземлени 

отношения, земеделие, водно стопанство, механизация, преработка на земеделска 

продукция, горско стопанство и др. 

    Ч. 1. - 178 с. : табл., ил. 

    Библиогр. след всеки доклад 

    ISBN 978-5-906143-52-5  

      

 

II 5264 

     Аграрная наука - сельскохозяйственному производству Сибири, Монголии, Казахстана 

и Болгарии  : Сборник научных докладов XVII международной научно-практической 

конференции, Новосибирск, 13 ноября 2014 г. : Ч. 1 - / Ред. А. С. Донченко и др. - 

Новосибирск : ГНУ СО Россельхозакадемии, 2014 -  

    Сборникът представя резултати от научни изследвания по икономика и поземлени 

отношения, земеделие, водно стопанство, механизация, преработка на земеделска 

продукция, горско стопанство и др. 

    Ч. 2. - 214 с. : табл., ил. 

    Библиогр. след всеки доклад 

    ISBN 978-5-906143-53-2      

 

 

55647 

Кънева, Красимира 

    Маркетинг и агромаркетинг : Кратък курс  / Красимира Кънева . - София : Авангард 

Прима, 2014. - 188 с. 

     Библиогр. с. 186-187. 

    Разгледани са общите постановки на маркетинговата стратегия, маркетинговия микс и 

управление, както и особеностите на агромаркетинга и факторите на влияние. Представена е 

и организацията на пазара на земеделски продукти в ЕС и др. 

    ISBN 978-619-160-375-6  

 

 

55681 

     Научни доклади и съобщения, докладвани на годишната научна сесия по специалната 

тематика на Селскостопанска академия, състояла се на 18 и 19 май 1988, София : Ч. 1 -   / 

Ред. Цветан Цветков и др. - София : Селскостопанска академия, 1988 -  

    Включени са материали по специална тематика от областите фитоотрови, устойчивост на 

селското стопанство и хранителната промишленост, санитарно-хигиенен контрол на 

продукцията. 

    Ч. 3. - 278 с. : табл., ил. 

    Библиогр. след някои доклади 
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55682 

     Научни доклади и съобщения, докладвани на годишната научна сесия по специалната 

тематика на Селскостопанска академия, състояла се на 18 май 1987, София : Т. 1 -   / Ред. 

Цветан Цветков и др. - София : Селскостопанска академия, 1987 -  

    На сесията са докладвани научни теми от областите: радиационна защита, фитоотрови и 

ветеринарно-санитарен контрол на селскостопанската продукция. 

    Т. 1. - 318 с. : табл., ил. 

    Библиогр. след всеки доклад 

    

 

55676 

     Научни доклади и съобщения, изнесени на годишната научна сесия по специалната 

научноизследователска тематика в областта на селското стопанство и хранителната 

промишленост, състояла са на 4 март 1985 г. : Сборник  / Ред. Цветан Цветков и др. - София : 

Селскостопанска академия, 1986. - 401 с. 

     Библиогр. след всеки доклад . 

    Изданието спомага за набелязване на мерки и конкретни препоръки за подобряване на 

устойчивостта на селското стопанство и хранителната промишленост и гарантиране на 

надеждна защита от оръжията за масово поразяване. 

     

 

55684 

     Научни доклади и съобщения, изнесени на годишната научна сесия по специалната 

тематика на Селскостопанска академия, състояла се на 16 май 1989 г. : Ч. 1 -   / Ред. Цветан 

Цветков и др. - София : Селскостопанска академия, 1989 -  

    Сборникът съдържа информация от научна сесия по въпросите на радиационна защита на 

селскостопанското производство, мероприятия от растителната защита и зоохигиената. 

    Ч. 1. - 259 с. : табл., ил. 

    Библиогр. след всеки доклад 

      

 

55644 

     Промени и перспективи в селските райони и в селското стопанство в България, Полша и 

други страни от ЕС  : Монография / Ред. Анджей Ковалски и др. = Changes and perspectives in 

the rural areas and in the agriculture of Bulgaria, Poland and other EU Member States : Monograph 

/ Ed. Andrzej Kovalski et al. - София : Авангард Прима, 2015. - 214 с. 

     Библиогр. след всеки доклад. - Рез. на англ. след някои доклади. 

    Направена е оценка и сравнение на промените в земеделието и селските райони на Полша, 

България и други страни след последното разширяване на ЕС. Очертани са възможностите и 

перспективите пред сектора до 2020 г. 

    ISBN 978-619-160-485-2  

 

 

55677 

     Радиационни поражения и радиационни проучвания  : Сборник научни доклади и 

съобщения от Симпозиума, организиран от ВВМИ на 16-18 декември 1987 г., София : Ч. 1 -  
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/ Ред. Илия Белоконски и др. - София : Национална научноизследователска програма 

"Радиационна защита", 1988 -  

    Научните публикации имат и висока практическа стойност за управление и организация 

на селското стопанство и хранителната промишленост при трайно радиационно замърсяване 

на страната ни след аварията в ЧАЕЦ. Споделени са резултати от защитни мероприятия, 

препоръчани от  ССА на вишестоящи органи и институции. 

    Ч. 1. - 224 с. : табл., ил. 

    Библиогр. след всеки доклад 

     

      

II 5265 

     Развитие и териториално разпределение на селскостопанското производство и 

хранително-вкусовата промишленост за IX петилетка и към 2000 година в Търговщки окръг  

: Анализ и перспектива / Слобадан Атич и др. - София : ИИОСС, 1986. - 836 с. 

    Анализирано е състоянието на отраслите растениевъдство (по култури), животновъдство  

( по видове животни) и на отделните производства в хранителната промишленност за 

посочения период. Очертани са и перспективите им в бъдеще. 

     

 

55678 

     Ръководство за защита на селското стопанство и хранителната промишленост от 

оръжията за масово поразяване : Ч. 1 -  . - София : НАПС, 1986 -  

    Предложени са конкретни практически препоръки, съобразени с последните научни 

постижения за осигуряване на радиационна безопасност в производствената дейност на 

посочените отрасли. 

    Ч. 1. Радиационна защита на селското стопанство и хранителната промишленост при 

трайно радиоактивно замърсяване на местността / Венелин Маринов и др.; Ред. Венелин 

Маринов. - 154 с. : табл., ил. 

    Библиогр. с. 150-151 

           

 

55674 

     Сборник лекции и помощни материали по радиационна защита на селското стопанство и 

хранителната промишленост  / Ред. Цветан Цветков. - София : Селскостопанска академия, 

1986. - 177 с. 

    Материалите повишават знанията за организиране и протичане на производствената 

дейност при екстремни условия в резултат на мащабни аварии в атомните енергийни 

комплекси. 

     

 

55673 

     Сборник научни доклади и съобщения от сесията посветена на 15-годишнината от 

основаването на Централната лаборатория порадиационна защита и токсикология (I. 1970 - I. 

1985)  / Ред. Борис Георгиев и др. - София : НАПС, 1985. - 278 с. 

     Библиогр. след всеки доклад . 
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    Юбилейното издание запознава с научни разработки в областите радиационна защита, 

същност и организация на химичната защита на селското стопанство и хранителната 

промишленост. 

     

 

55672 

Национална конференция по защита на селското стопанство и хранителната промишленост 

от ОМП, II. София. 1983 

     Сборник научни доклади от ... 17-18 май 1983, София : Т. 1 -   / Ред. Цветан Цветанов и 

др. - София : НАПС, 1985 -  

    В сборника са публикувани научни разработки по защита от БОВ и радиация на селско-

стопанската продукция и храни. 

    Т. 1. Радиационна защита / Ред. Борис Георгиев и др. - 227 с. : табл., ил. 

    Библиогр. след всеки доклад 

      

      

55672 

Национална конференция по защита на селското стопанство и хранителната промишленост 

от ОМП, II. София. 1983 

     Сборник научни доклади от ... 17-18 май 1983, София : Т. 1 -   / Ред. Цветан Цветанов и 

др. - София : НАПС, 1985 -  

    В сборника са публикувани научни разработки по защита от БОВ и радиация на селско-

стопанската продукция и храни. 

    Т. 2. Токсикология на БОВ / Ред. Борис Георгиев и др. - 212 с. : табл., ил. 

    Библиогр. след всеки доклад 

      

 

55672 

Национална конференция по защита на селското стопанство и хранителната промишленост 

от ОМП, II. София. 1983 

     Сборник научни доклади от ... 17-18 май 1983, София : Т. 1 -   / Ред. Цветан Цветанов и 

др. - София : НАПС, 1985 -  

    В сборника са публикувани научни разработки по защита от БОВ и радиация на 

селскостопанската продукция и храни. Разгледани са въпроси като замърсяване на почвата 

от агресивни хербициди и отражението им  върху културите, методите за доказване на 

хербициди в растителни и животниски проби, дегазация на храни чрез технологична 

преработка, опазване на месо от бактериални аерозоли и др. 

    Т. 3. Защита от фитоотрови. Защита на хранителната промишленост от ОМП. Биологична 

защита / Ред. Борис Георгиев и др. - 250 с. : табл., ил. 

    Библиогр. след някои доклади 

         

 

55679 

     Сборник основни лекции по проблемите на защитата и водене на производството в 

селското стопанство и хранителната промишленост при екстремални условия : Ч. 1 -  . - 

София : НАПС, 1985 -      
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  Ч. 1. - 147 с. : табл., ил. 

     Поместени са научно-технически постижения, с които се дават отговори на практически 

проблеми по защита от ядрено и химическо оръжие и от биологични агенти за поразяване на 

животновъдството. Тази информация гарантира отбранително-мобилизационната дейност 

при работа по време на война. 

 

 

55679 

     Сборник основни лекции по проблемите на защитата и водене на производството в 

селското стопанство и хранителната промишленост при екстремални условия : Ч. 1 -  . - 

София : НАПС, 1985 -      

    Ч. 2. - 1986. - 150 с. : табл., ил. 

    Библиогр. след някои лекции 

     Поместената информация е за приложение в непосредствената дейност на специалните 

местни органи за защита на селскостопанското производство при военни условия.  

 

 

55675 

     Сборник от инструкции, методики и указания по радиационна, химическа и 

биологическа защита на производството в НАПС  / Ред. Цеко Петров Иванов. - София : 

НАПС, 1986. - 197 с. 

    Включените материали отразяват последните постижения на науката с приложна стойност 

за организиране и производство в екстремни условия. 

     

 

55683 

     Сборник от научно-методични разработки, използвани за проучване на радиационната 

обстановка в НР България след аварията в Чернобилската АЕЦ : Ч. 1 -   / Ред. Цветан 

Цветков и др. - София : Национална програма по радиационна защита, 1989 -  

    Сборникът е практическо помагало за провеждане на лабораторен радиационен контрол за 

замърсители в храни и околната среда. 

    Ч. 2. Методики за количествено определяне на техногенни радионуклиди и обекти от 

околната среда (почва, фуражи, хранителни продукти). - 280 с. : табл., ил. 

    Библиогр. след всеки доклад 

     

Горско стопанство. Лесовъдство 

 

55685 

     Сборник научни публикации на Института за гората, посветени на 145-а годишнина на 

Българската академия на науките  / Ред. Христо Цаков и др. - София : БАН, 2014. - 302 с. 

     Библиогр. след всяка публикация. -  Рез. на англ. след всяка публикация. 

    Юбилейното издание представя научни доклади по лесознание, екология и биология на 

гората; генетика и селекция; горски култури; ентомологични и патологични проблеми; 

технологии на горските ресурси и др. 

    ISBN 978-954-91423-8-9  
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Организация и управление на селскостопанското производство 

 

55668 

Ambroziak, Lukasz и др. 

    Assessment of the competitiveness of the Polish food producers in the European Union  / Lukasz 

Ambroziak, Malgorzata Bulkowska, Iwona Szczepaniak; Ed. Iwona Szczepaniak . - Warsaw : 

Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute, 2014. - 134 p. - 

(Competitiveness of the Polish food economy under the conditions of globalization and European 

integration ; 126.1) 

     Bibliogr. p. 130-134. 

    Направена е оценка на конкурентоспособността на хранителния сектор в Полша на 

Европейския пазар. След проследяване по време на членството са отчетени факторите на 

влияние за повишаването на този показател. 

    ISBN 978-83-7658-511-6  

 

 

55687 

     CAP Impact on Economic Growth and Sustainability of Agriculture and Rural Areas  : 147-th 

EAAE Seminar, October 7-8, 2015, Sofia / Ed. Dimitre Nikolov, Krasimira Kaneva. - Sofia : 

EAAE, 2015. - 64 p. 

     Bibliogr. p. 13, 18 etc. 

    На научния форум е акцентирано на: Структурните промени и икономически растеж в 

земеделието; Устойчиво развитие на аграрния сектор; Иновации и околна среда; 

Взаимовръзки и мултиплициращ ефект от влиянието на ОСП в отрасъла. 

     

 

55670 

Figiel, Szszepan и др. 

    Agri-food clusters in Poland  / Szszepan Figiel, Dominika Kuberska, Justyna Kufel . - Warsaw : 

Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute, 2014. - 236 p. - 

(Competitiveness of the Polish food economy under the conditions of globalization and European 

integration ; 135.1) 

     Bibliogr. p. 228-236. 

    Монографията разкрива ключови аспекти от предпоставките и потенциалното развитие на 

клъстерите в земеделието и хранителната промишленост - регионална специализация, 

различни инициативи, разпространение, оценка на профила, сравнителен анализ на полските 

с тези в другите страни от ЕС и др. 

    ISBN 978-83-7658-524-6  

 

 

55665 

Lenkiewicz, Stanislaw и др. 

    "Agricultural budget" and competitiveness of the Polish agriculture  / Stanislaw Lenkiewicz, 

Bartolomiej Rokicki, Barbara Wieliczko; Ed. Barbara Wieliczko . - Warsaw : Institute of 

Agricultural and Food Economics - National Research Institute, 2014. - 124 p. - (Competitiveness 

of the Polish food economy under the conditions of globalization and European integration ; 111.1) 

     Bibliogr. p. 116-119. 
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    Представена е колекция от анализи насочени към различни аспекти на финансирането и 

конкурентоспособността на земеделието в Полша - влияне на ОСП, тип инвестиции, 

структура на инвестициите и др. 

    ISBN 978-83-7658-514-7  

 

 

55655 

     Regoverning Markets  : A Place for Small-Scale Producers in Modern Agrifood Chains? / Ed. 

Bill Vorley, Andrew Fearne, Derek Ray. - Hampshire : Gover Publishing Limited, 2007. - XXIII, 

220 p. 

     Bibliogr. p. 16-17, 40 etc. 

    Приложена е методика за изследване и анализиране преструктурирането и модерни-

зирането на хранителните пазари (хлебарство, млечни продукти, плодове и зеленчуци) в 

специфични страни в Европа, Азия и Централна Америка. Очертани са и перспективите за 

дребните производители. 

    ISBN 978-0-566-08730-1  

 

 

55700 

     Аграрната икономика в подкрепа на земеделието  : Международен научен форум, 26-27 

октомври 2015 г., София : Резюмета от доклади / Ред. Димитър Николов, Пламена 

Йовчевска, Божидар Иванов = Agricultutal economics to support farming : International 

Scientific Forum : Abstracts... / Ed. Dimitar Nikolov, Plamena Yovchevska, Bozidar Ivanov. - 

София, 2015. - 56 с. 

     Изд. на СА. Институт по аграрна икономика. 

    Изданието обобщава резултатите от проекти, както и постиженията на млади и водещи 

учени от България, Полша, Сърби я и др. Особено внимание е обърнато на бъдещото 

развитие и предизвикателствата на българското и европейско земеделие до 2020 г. 

     

 

          55660 

     Изследване и оценка на вътрешноотрасловото преструктуриране на земеделието  / Нина 

Котева и др. - София : Институт по аграрна икономика, 2015. - 43 с. 

    Отразено е въздействието на ОСП на ЕС върху състоянието (производствени, продуктови 

и пазарни промени) и важните насоки в развитието на свиневъдството, птицевъдството и в 

млечния сектор на България. 

     

 

55659 

Кънева, Красимира 

    Институционални промени и структурна реформа в земеделските стопанства  / Красимира 

Кънева . - София : Авангард Прима, 2015. - 166 с. 

     Библиогр. с. 156-163. 

    В монографията са анализирани структурните промени и икономическото състояние на 

земеделските стопанства. Оценено е влиянието на ОСП 2014-2020 върху тяхното развитие.  
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Използвани са методите: дискриптивен анализ, линейно програмиране и производствена 

функция. 

    ISBN 978-619-160-478-4  

 

 

55663 

Маламова, Нона и др. 

    Преструктуриране на хранително-вкусовата индустрия на България  - резултати, ресурси и 

бариери  / Нона Маламова, Петър Кировски . - София : Институт по аграрна икономика, 

2015. - 60 с. 

     Библиогр. с. 60. 

    Представени са резултатите, които очертават тенденциите в развитието и организацион-

ното, продуктово и пазарно преструктуриране на секторите Вино и Месо и месни продукти в 

страната. 

     

 

55653 

     Управление научно-техническим прогрессом  : Учебное пособие для руководящих 

работников сельскохозяйственных органов, колхозов и совхозов / В. Ф. Бирман и др.; Ред. 

М. С. Рунчев. - Москва : Экономика, 1982. - 264 с. - (Система экономического образования) 

    Изданието отразява развитието на научно-техническите постижения, важните 

направления в земеделието с мерките за ускоряване на прогреса, внедряване на научните 

резултати в практиката чрез система за организация и управление и др. 

     

Почвознание. Почвени изследвания 

 

А 1208 

     Хумусните вещества - новости в науката и практиката  : Трета национална конференция с 

международно участие, 12-16 септември 2011 г. = Humus substances - innovation in science 

and practice : Third national conference with international participation, 12-16 september 2011 / 

Ред. Св. Генчева и др. - София : Селскостопанска академия, 2011. - 269 с. 

     Библиогр. след всеки доклад. 

    Приложение към списание "Почвознание, агрохимия и екология", кн. 1-4, 2011. 

Докладваните научни разработки обхващат характеристиката на хумусните вещества с 

различна природа и произход; състав на почвеното вещество с приложение и класификация 

на почвите; хумусообразуване; запазване и повишаване на хумусното съдържание и др. 

     

 

55658 

     Черноземите в България : Проблеми, оценка, използване и опазване : Научни трудове  / 

Ред. Методи Теохаров. - София : Българско почвоведско дружество, 2015. - 188 с. 

     Библиогр. след всеки труд. 

    В книгата са включени иновационни разработки за най-разпространените и с най-важно 

селскостопанско и икономическо значение почви в страната. Темите са свързани с тяхната 

систематика, обработка, агротехника,  сеитбооборот, агрохимическа оценка и др. 

    ISBN 978-619-90414-1-3  
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Борба с болестите и вредителите на растенията 

 

55682 

     Научни доклади и съобщения, докладвани на годишната научна сесия по специалната 

тематика на Селскостопанска академия, състояла се на 18 май 1987, София : Т. 1 -   / Ред. 

Цветан Цветков и др. - София : Селскостопанска академия, 1987 -  

    На сесията са докладвани научни теми от областите: радиационна защита, фитоотрови и 

ветеринарно-санитарен контрол на селскостопанската продукция. 

    Т. 3. - 295 с. : табл., ил. 

    Библиогр. след всеки доклад 

     

 

55684 

     Научни доклади и съобщения, изнесени на годишната научна сесия по специалната 

тематика на Селскостопанска академия, състояла се на 16 май 1989 г. : Ч. 1 -   / Ред. Цветан 

Цветков и др. - София : Селскостопанска академия, 1989 -  

    Сборникът съдържа информация от научна сесия по въпросите на радиационна защита на 

селскостопанското производство, мероприятия от растителната защита и зоохигиената. 

    Ч. 3. - 288 с. : табл., ил. 

    Библиогр. след всеки доклад 

      

Полевъдство. Полски култури и производството им 

 

     633:631.52(085.2) 

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

   C31 

     Catalogue Francais des especes et varietes  : T. 1 - . - Paris : CTPS, 2014 -  

    Поместени са сортове и видове основни зърнено-житни и зърнено бобови-култури, тревни 

фуражи и различни зеленчукови култури, идентифицирани за отглеждане във Франция. 

Включен е и азбучен списък с кодови адреси на страните, от които произхождат. 

    T. 1. Plantes de grande culture : Betteraves et chicoree industrielle. Cereales. Proteagineux. Mais 

et sorghos. Plantes a fibres et oleagineuses. Plantes fourrageres et a gazon. Pommes de terre. –  

238 p. 

      

      

55652 

     Итоги работ по селекции и генетике кукурузы  : Сборник статей к 80-летию академика 

ВАСХНИЛ М. И. Хаджинова / Ред. И. В. Калашников. - Краснодар : Краснодарский НИИ 

сельского хозяйства, 1979. - 272 с. 

     Библиогр. след всяка статия. -  Рез на англ. ез. след всяка статия. 

    Разгледани са теми като: Състояние и тенденции на селекцията към повишаване на 

качеството на белтъчините; Физиологични особености на линии и хибриди във връзка с 

натрупването на белтъчини в царевичното зърно; Устойчивост към вредители; Теоретично 

прогнозиране добива на трилинейни хибриди царевица и др. 

     

 

 



 19 

55646 

Киркова, Стефка 

    Тютюневата наука за българската икономика : 70 години Институт по тютюна и 

тютюневите изделия  / Стефка Киркова . - Пловдив : МАКРОС, 2014. - 85 с. 

    Исторически преглед на факти от научен и практически аспект за значението на 

земеделската култура тютюн за народното ни стопанство до настоящия момент . 

    ISBN 978-954-561-354-8  

 

 

55693 

     Програма за растителна защита в царевица . - София : Bayer CropScience, 2015. - 34 с. 

    Изданието запознава със схемата и действията за опазване на царевичната култура от 

плевели, неприятели и болести. 

     

 

55694 

     Програма за растителна защита при житни култури . - София : Bayer CropScience, 2015. - 

51 с. 

    Поместена е информация за мерките, необходими за справяне с плевели, неприятели и 

болести по пшеницата и ечемика. 

     

Градинарство в цялост. Овощарство 

 

55648 

Лазаров, Иван 

    Овощарство  : Селекция. Сортоизучаване. Сортоизпитване. Сортопризнаване. 

Сортоподдържане. Сертифициране / Иван Лазаров . - София : Интел Ентранс, 2013. - 186 с. 

     Библиогр. с. 184-186. 

    Авторът предлага теоретична, методологична и нормативна информация по раздели в 

областта на овощарството в България. Книгата представлява лекционен курс за студенти в 

Агрономическия факултет на ЛТУ в София и в Лозароградинарския факултет на АУ в 

Пловдив. 

    ISBN 978-954-2910-34-3  

 

 

55695 

     Програма за растителна защита на овощни култури . - София : Bayer CropScience, 2015. - 

27 с. 

    Представени са препарати в схема и употребата им срещу неприятели и болести по 

ябълките. 

 

Лозарство 

 

55698 

     Програма за растителна защита в лозя . - София : Bayer CropScience, 2015. - 35 с. 

    Представени са практически съвети за активното действие и приложението на продукти за 

растителна защита срещу плевели и болести по лозата. 
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Зеленчукопроизводство 

 

    633:631.52(085.2) 

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

  C31 

     Catalogue Francais des especes et varietes  : T. 1 - . - Paris : CTPS, 2014 -  

    Поместени са сортове и видове основни зърнено-житни и зърнено бобови-култури, тревни 

фуражи и различни зеленчукови култури, идентифицирани за отглеждане във Франция. 

Включен е и азбучен списък с кодови адреси на страните, от които произхождат. 

    T. 2. Especes potageres. - 182 p. 

      

      

55696 

     Програма за растителна защита на зеленчуци . - София : Bayer CropScience, 2015. - 23 с. 

    Препоръки за употреба на инсектициди и фунгициди в програмата за защита на 

зеленчуковите култури от неприятели и болести. 

     

 

55697 

     Програма за растителна защита на картофи . - София : Bayer CropScience, 2015. - 23 с. 

    Представени са препоръки за приложение на продукти за растителна защита срещу 

плевели, неприятели и болести по картофите. 

     

Общо животновъдство 

 

II 5268 

Кънчев, Любомир Н. и др. 

    Асистирани репродуктивни технологии в животновъдството  / Любомир Н. Кънчев, Жеко 

Д. Байчев, Димитрина С. Качева . - София : Издателство Виденов и син, 2010. - 233 с. 

     Библиогр. след всяка глава. 

    Отразени са схващанията за оптималното използване на репродуктивния потенциал, 

основни проблеми на биологията и репродуктивните биотехнологии при едрите и дребните 

преживни и при свинете. Посочени са новости в методите и препаратите за въздействие на 

животинския организъм. 

    ISBN 978-954-8319-50-8  

 

 

II 5267 

Кънчев, Любомир Н. и др. 

    Репродуктивна ендокринология  / Любомир Н. Кънчев, Жеко Д. Байчев . - София : 

Издателство Виденов и син, 2008. - 300 с. 

     Библиогр. след всяка глава. 

    Авторите представят основни концепции за нервноендокринния контрол, молекулната и 

клетъчната биология, хормоналните взаимодействия и регулацията на ендокринните 

функции при селскостопанските животни. 

    ISBN 978-954-8319-45-4  
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55651 

     Проблеми на животновъдството в България  : Научна конференция, 3-4 октомври 1996 г. 

- София, 1996. - 100 с. 

     Изд. на СА. Инст. по животновъдство - Костинброд. 

    Изданието помества резюмета на доклади по научни секции, разглеждащи важни въпроси 

относно трудностите в отрасъла. 

     

Еднокопитни животни. Коне 

 

55640 

     Equine Genomics  / Ed. Bhanu P. Chowdhary. - Ames : Wiley-Blackwell, 2013. - XII, 324 p. 

     Bibliogr. p. 7-9 etc. 

    Изложени са съвременни изследвания при конете за дешифриране на генома чрез 

генетични технологии и карти, митохондриална ДНК за усъвършенстване на потенциала им, 

телесна окраска, породно разнообразие и др. 

    ISBN 978-0-8138-1563-3  

 

Продукти от животновъдството и лова 

 

55667 

     Polish food industry in 2008-2013  / Jadwiga Drozdz et al.; Ed. Robert Mroczek. - Warsaw : 

Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute, 2014. - 154 p. - 

(Competitiveness of the Polish food economy under the conditions of globalization and European 

integration ; 117.1) 

     Bibliogr. p. 153-154. 

    Изданието съдържа 14 раздела, като последният е обща оценка на хранителната 

промишленост в цялост. Изследването анализира продуктивност и ефективност; търговия; 

производство; суровини и източници на продоволствие; ценообразуване и др. 

    ISBN 978-83-7658-512-3  

 

Месо и месни продукти 

 

55699 

Маринова, Пенка и др. 

    Месо и месни продукти  / Пенка Маринова, Теодора Попова . - София : Еньовче, 2011. - 

168 с. 

     Библиогр. с. 157-167. 

    Изданието информира за структурата и състава, качествените показатели, съхранението и 

обработката на месото като суровина. Акцентирано е върху класифицирането на кланичните 

трупове, подбора за технологична и кулинарна преработка и др. 

    ISBN 978-954-8372-16-9  
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Управление на предприятията. Организация на производството, търговията, 

транспорта и съобщенията. Полиграфическа промишленост и издателско дело. 

 

55643 

Yamada, Ryuichi 

    Farm Management and Environment of Rainfed Agriculture in Laos  / Ryuichi Yamada . - 

Ibaraki : JIRCAS, 2014. - 146 p. - (JIRCAS International Agricultural Series ; 23) 

     Bibliogr. p. 21-24 etc. 

    Авторът отразява състоянието на земеделието в Лаос: проблемите с почвеното плодородие 

и ниската продуктивност на земята, структурата на стопанствата, бедността на населението, 

трудностите в животновъдния сектор и рибарството, липсата на сигурност за 

продоволствените източници. Очертават се насоките за развитие, ефективно управление чрез 

целенасочена политика  и нови технологии. 

     

Технология на напитките 

 

II 5262 

James, Tim 

    Wines of the New South Africa  : Tradition and Revolution / Tim James . - London : University 

of California Press Ltd., 2013. - XII, 324 p. 

     Bibliogr. p. 311-313. 

    В исторически план е разгледано винопроизводството в страната до 1994 г., когато 

крайният продукт вече се предлага на международния пазар. Отделено е внимание на 

местните и чуждите винени сортове лозя, отглеждани по региони (10 карти) и 

производството на различни видове бели и червени вина. 

    ISBN 978-0-520-26023-8  

 

Хранителна и консервна промишленост 

 

55666 

Gulbicka, Bozena 

    Traditional and regional food in Poland  / Bozena Gulbicka . - Warsaw : Institute of Agricultural 

and Food Economics - National Research Institute, 2014. - 144 p. - (Competitiveness of the Polish 

food economy under the conditions of globalization and European integration ; 116.1) 

     Bibliogr. p. 136-144. 

    Изследването цели представяне на регионални и традиционни храни (в Полша и другите 

страни от ЕС) в контекста на новите законови регулации, по-специално безопасността за 

хората. 

    ISBN 978-83-7658-508-6  

 

 

55641 

     Qualities of Food  / Ed. Mark Harvey, Andrew McMeekin, Alan Warde. - Manchester : 

Manchester University Press, 2013. - VII, 214 p.  - (New Dynamics of Innovation and 

Competition) 

     Bibliogr. p. 17-18 etc. 
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    Социолози, икономисти, географи и антрополози отговарят на многото въпроси за 

качеството на храните от промишленото им производство до масовата консумация. 

    ISBN 978-0-7190-6855-3  

 

Планиране на населени места. Градоустройство. Градинска архитектура. Паркове. 

Оформяне на природната среда (ландшафта) 

 

712.4(085.2) 

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

    V29 

     Les varietes de Graminees a gazon du Catalogue Officiel Francais 2004  / Ed. Yvette Dattee = 

Turfgrass Varieties from the French National List / Ed. Yvette Dattee. - Paris : CTPS, 2004. –  

70 p. - (GEVES ; 7) 

    Представени са сортове чим, регистрирани във френската национална листа за годината, 

както и оценка за култивиране и използването им. 

    ISBN 2-910171-65-5  

 

 

ІІ. Дисертации 

Икономика. Икономически науки 

 

Д 11466 

 Djuric, Ivan  

      Impact of policy measures on wheat-to-bread supply chain during the global commodity price 

peaks :  The case of Serbia :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Doctor 

Agriculturarum / Ivan  Djuric.  - Halle :  IAMO.  -  2014. - XIV, 145 p. 

ISBN 978-3-938584-80-4 

 

Зоология 

 

Д 11467 

 Заемджикова, Гергана Иванова 

      Видов състав и биоекологични особености на листозавивачка (Lepidoptera: Tortricidae) по 

Quercus spp. в Софийски район :  за получаване на образователно-квалификационна степен  

Доктор / Гергана Иванова Заемджикова ; Науч. рък.  Проф. дсн Пламен  Мирчев. - София.  -  

2014. - 185 с. 

 

Д11474 

 Schuller, Laura-Kim  

      Influence of heat stress on the reproductive performance of dairy cows in the moderate climate 

of the temperature latitude :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors 

der Veterinarmedizin / Laura-Kim  Schuller.  - Berlin : Mensch Buch Verlag. -  2014. - III, 83 p. 

ISBN 978-3-86387-583-1 
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Ветеринарна медицина 

Д11453 

 Dietert, Kristina  

      CLCA Proteins in the Airways :  New Insights into their Expression Patterns and Role in Innate 

Immunity in Pneumonia :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Ph. D. in 

"Biomedical Science" / Kristina  Dietert.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2014. - X, 86 p. 

ISBN 978-3-86387-538-1 

 

 

Д11473 

 Zimmermann, Katrin  

      Induktion von Desinfektionsmittelresistenzen und Co-Induktion von Antitbiotikaresistenzen bei 

Escherichia coli und Enterococcus spp. aus Nutztierhaltungen :  за получаване на образователно-

квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Katrin  Zimmermann. - Berlin : 

Mensch  Buch Verlag.  -  2012. - 108 p. 

ISBN 978-3-86387-335-6 

 

Ветеринарна вирусология 

 

Д11482 

 Xu, Zhiyong  

      Generation of a Complete Single-Gene Knockout Bacterial Artificial Chromosome Library of 

Cowpox Virus and Indentification of Genes involved in hemorrhagic lesions on infected chicken 

chorioallantoic membranes (CAMs) :  за получаване на образователно-квалификационна 

степен  Philosophiae doctor in Biomedical Science / Zhiyong  Xu. - Berlin : Mensch Buch Verlag 

.  -  2014. - V, 80 p. 

ISBN 978-3-86387-482-7 

 

Зоохигиена, ветеринарна 

 

Д11481 

 Riedel, Carolin  

      Untersuchungen zur Stressantwort ausgewahlter Campylobacter (C.) jejuni-, C. coli- und C. 

lari-Stamme :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der 

Veterinarmedizin / Carolin  Riedel. - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2014. - XXVI, 101 p. 

ISBN 978-3-86387-567-1 

 

 

Д11477 

 Sharief, Iman  

      Die Lebensmittelkette beim Schaf :  Transfer von Zoonoseerregern vom Tier zum Lebensmittel 

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

Iman  Sharief.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2015. - XLIX, 155 p. 

ISBN 978-3-86387-593-0 
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Специална патология на животните 

 

Д11452 

 El-Zoghby, Elham Fathy 

      Epidemiological investigations and molecular characterization of avian influenza virus in 

poultry in Egypt :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der 

Veterinarmedizin / Elham Fathy El-Zoghby. - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2014. - 110 p. 

ISBN 978-3-86387-513-2 

 

 

Д11457 

 Estrada, Roberto J. 

      Healing Characterization of Surgically Induced Core Lesions of the Equine Superficial Digital 

Flexor Tendon :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der 

Veterinarmedizin / Roberto J. Estrada. - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2014. - II, 63 p.  

ISBN 978-3-86387-533-6 

 

 

Д11464 

 Grosskurth, Daniel  

      Vergleichende Untersuchungen zweier Putenlinien (Wildputen und BUT-BIG6) mittels 

computertomographischer Aufnahmen :  за получаване на образователно-квалификационна 

степен  Doktors der Veterinarmedizin / Daniel  Grosskurth. - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  

2013. - 113 p. 

ISBN 978-3-86387-520-6 

 

 

Д11461 

 Janssen, Isa Jana Irina 

      Die Bedeutung von P-Glykoprotein (Pgp) assoziierten Mechanismen der Resistenz gegenuber 

makrozyklischen Laktonen (ML) beim Pferdespulwurm Parascaris equorum :  за получаване на 

образователно-квалификационна степен  PhD of Biomedical Science / Isa Jana Irina Janssen.  - 

Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2013. - III, 145 p. 

ISBN 978-3-86387-517-6 

 

 

Д11463 

 Jasensky, Anne-Katherine  

      Klinische, biochemische und immunologische Aspekte des C-reaktiven Proteins des Hundes :  

за получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / 

Anne-Katherine  Jasensky. - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2014. - IX, 93 p. 

ISBN 978-3-86387-519-0 
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Д11492 

 Kretzschmar, Tim  

      Effects of a synthetic serine protease inhibitor, camostat mesilate (FOY-305), on markers of 

pancreatic acinar cell damage, inflammation, and fibrosis in dogs with suspected naturally occuring 

chronic pancreatitis :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der 

Veterinarmedizin / Tim  Kretzschmar. - Berlin : Mensch Buch Verlag. -  2015. - 107 p. 

ISBN 978-3-86387-597-8 

 

 

Д11456 

 Kuhnel, Silvia  

      Neuer Therapieansatz zur Behandlung des Sommerekzems beim Pferd auf molekularbiolo-

gischer und immunologischer Ebene :  TACI-Ig als Kontrolle seiner pro-inflammatorischen 

Bindungspartner BAFF und APRIL :  за получаване на образователно-квалификационна 

степен  Doktors der Veterinarmedizin / Silvia  Kuhnel. - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2013 

. - 127 p. 

ISBN 978-3-86387-528-2 

 

 

Д11459 

 Mohamed, Yosra Ahmed Helmy Abdelsamad 

      Epidemiological investigations on the public health significance of Cryptosporidium parasites 

in livestock and people in the Ismailia Canal Zone of Egypt :  за получаване на образователно-

квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Yosra Ahmed Helmy Abdelsamad 

Mohamed. - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2014. - VI, 80 p. 

ISBN 978-3-86387-542-8 

 

 

Д11458 

 Mulzer, Anne Lisa 

      Hinweise auf eine Immunmodulation durch den Parasiten Sarcocystis calchasi bei der zerebra-

len Sarkosporidiose der Haustaube (Columba livia f. dom.) :  за получаване на образователно-

квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Anne Lisa Mulzer.  - Berlin : Mensch  

Buch Verlag.  -  2013. - IX, 166 p. 

ISBN 978-3-86387-524-4 

 

 

Д11495 

 O'Regan, Noelle Louise  

      Monocytes and Macrophages as Determinants of Susceptibility to Infection in Lymphatic 

Filariasis :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Philosophiae doctor in 

Biomedical Science / Noelle Louise  O'Regan. - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2014. - IX, 83 p.  

ISBN 978-3-86387-584-8 
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Д11490 

 Palm, Vanessa  

      Entwicklung eines indirekten ELISA-Testsystems zur Serodiagnostik der caninen Prototheken-

infektion und nachfolgender Untersuchung der Pravalenz der caninen Protothekose  :  за 

получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / 

Vanessa  Palm. - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2014. - VII, 91 p. 

ISBN 978-3-86387-600-5 

 

 

Д11494 

 Pfohler, Johanna  

      In vitro Untersuchungen zur Wirkungsweise eines antifibrotisch wirksamen Antikorpers gegen 

Connective Tissue Growth Factor in Kombination mit Transforming Growth Factor-beta oder 

ionisierender Strahlung :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors 

der Veterinarmedizin / Johanna  Pfohler. - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2014. - VII, 130 p. 

ISBN 978-3-86387-592-3 

 

 

Д11478 

 Schmidt, Mariana  

      Evaluation of core body temperature by two non-invasive methods of infrared thermography for 

health monitoring in sows :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors 

der Veterinarmedizin / Mariana  Schmidt. - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2014. - II, 55 p. 

ISBN 978-3-86387-561-9 

 

 

Д11475 

 Schreiber, Cecile  

      Zeckenubertragene Infektionserreger bei Hunden im Raum Berlin/Brandenburg: Pravalenzen 

und Untersuchungen zum Infektionsrisiko :  за получаване на образователно-квалификационна 

степен  Doktors der Veterinarmedizin / Cecile  Schreiber. - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2013 

. - III, 129 p. 

ISBN 978-3-86387-408-7 

 

 

Д11479 

 Shety, Tarek Soliman  

      Determination of Matrix Metalloproteinases and Interleukin-8 in Bronchoalveolar Lavage Fluid 

in Horses with Different Lung Diseases :  за получаване на образователно-квалификационна 

степен  Doktors der Veterinarmedizin / Tarek Soliman  Shety. - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  

2014. - XII, 133 p. 

ISBN 978-3-86387-555-8 
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Д11487 

 Suppan, Lilian  

      Magnetresonanz gesteuerter hochintensiver fokussierter Ultraschall zur renalen Denervation im 

Schweinemodell :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der 

Veterinarmedizin / Lilian  Suppan. - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2014. - III, 71 p. 

ISBN 978-3-86387-550-3 

 

 

Д11489 

 Ullmann, Christina  

      Leberinsuffizienz und Komplikationen nach rechtsseitiger Trisektorektomie bei Lebertumoren - 

Analyse unter spezieller Betrachtung des Restlebervolumens :  за получаване на образователно-

квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Christina  Ullmann. - Berlin : Mensch  

Buch Verlag.  -  2014. - 65 p. 

ISBN 978-3-86387-562-6 

 

Ветеринарна фармация, фармакология. Обща терапия. Токсикология 

 

Д11495 

 Whelan, Rose  

      A transgenic probiotic bacterium as a carrier for a nematode immunomodulatory protein for the 

treatment of intestinal inflammation :  за получаване на образователно-квалификационна 

степен  Philosophiae doctor in Biomedical Science / Rose  Whelan. - Berlin : Mensch Buch 

Verlag.  -  2014. - X, 116 p. 

ISBN 978-3-86387-573-2 

 

Организация и управление на селскостопанското производство 

 

Д 11469 

 Димитрова, Даниела Цветанова 

      Конкурентоспобност на производството на десертно грозде :  за получаване на 

образователно-квалификационна степен  Доктор / Даниела Цветанова Димитрова ; Науч. 

рък.  Доц. д-р Янка  Славова. - София.  -  2015. - 271 с. 

 

 

Д 11470 

 Renner, Swetlana  

      Flexibilitat von Unternehmen :  Eine theoretische und empirische Analyse :  за получаване на 

образователно-квалификационна степен  Doctor Rerum Politicarum / Swetlana  Renner.  - Halle  

:  IAMO.  -  2014. - XVII, 185 p. 

ISBN 978-3-938584-79-8 
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Растениевъдство в цялост. Полевъдство. Градинарство. Зеленчукопроизводство 

 

Д 11498 

 Джандармов, Петър Димитров 

      Техническа осигуреност на растениевъдството в България - състояние и възможности за 

развитие :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Доктор / Петър 

Димитров Джандармов ; Науч. рък.  Доц. д-р Нина  Михайлова  Котева. - София.  -  2014. - 

198 с. 

 

Лозарство 

 

Д 11468 

 Тотева, Десислава Георгиева 

      Влияние на общата селскостопанска политика на ЕС върху развитието на виненото 

лозарство в България :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Доктор / 

Десислава Георгиева Тотева. - София.  -  2015. - 212 с. 

 

Общо животновъдство 

 

Д11476 

 Ostermann, Carola Heike  

      Evaluation and pathophysiological characterisation of a bovine model of respiratory Chlamydia 

psittaci infection :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Doctor of 

Philosophy / Carola Heike  Ostermann. - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2013. - II, 154 p. 

ISBN 978-3-86387-587-9 

 

 

Д 11496 

 Stock, Marianne  

      Tierschutz in der DDR :  Hintergrunde zur Entwicklung des Tierschutzes und seiner 

Organisation. Exemplarische Analyse der Haltungsbedingungen der Tierarten Rind und Schwein 

unter Tierschutzgesichtspunkten :  за получаване на образователно-квалификационна степен  

Doktors der Veterinarmedizin / Marianne  Stock. - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2014. - III,  

369 p. 

ISBN 978-3-86387-582-4 

 

Еднокопитни животни. Коне 

 

Д11455 

 Hellauer, Andrea Karin 

      Auswirkungen der Kopf-Hals-Position auf endoskopische Befunde der oberen Atemwege und 

Stressparameter beim Reitpferd :  за получаване на образователно-квалификационна степен  

Doktors der Veterinarmedizin / Andrea Karin Hellauer.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2014. - 

IX, 68 p. 

ISBN 978-3-86387-536-7 
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Д 11462 

 Nover, Matthias  

      Status quo der Haltung von Pferden in einer Region Westdeutschlands unter Aspekten des 

Tierwohlbefindens :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der 

Veterinarmedizin / Matthias  Nover.  - Berlin.  -  2013. - VIII, 128, XV p. 

ISBN 978-3-86387-512-1 

 

 

Д11471 

 Steuer, Jeanette Elisabeth Katharina  

      Spezifische Zytokinbestimmung in Trachealspulproben und im Serum COB-kranker Pferde 

nach inhalativer Immuntherapie mit nanopartikular gebundenen CpG-ODN und spezifischen 

Allergenen :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der 

Veterinarmedizin / Jeanette Elisabeth Katharina  Steuer.  - Berlin.  -  2014. - V, 75 p. 

 

Едри преживни животни. Едър рогат добитък 

 

Д11488 

 Christ, Jana  

      Untersuchungen zur Heritabilitat der Parameter des intravenosen Glucosetoleranztests bei 

Jungbullen :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der 

Veterinarmedizin / Jana  Christ. - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2014. - VI, 147 p. 

ISBN 978-3-86387-559-6 

 

 

Д11480 

 Rosendahl, Julia  

      Untersuchung uber die Beteiligung von nicht-selektiven Kationenkanalen am Ammoniak-

transport uber das Pansenepithel des Rindes :  за получаване на образователно-

квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Julia  Rosendahl.  - Berlin : Mensch  

 Buch Verlag.  -  2014. - IV, 209 p. 

ISBN 978-3-86387-548-0 

 

 

Д11460 

 Schmidt, Fabian  

      Untersuchungen zur Beurteilung der Zinkversorgung von Milchkuhen :  за получаване на 

образователно-квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Fabian  Schmidt.  - 

Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2014. - VI, 139 p. 

ISBN 978-3-86387-540-4 

 

 

Д11486 

 Wiese, Franziska  

      Untersuchungen zur Beurteilung der Molybdanversorgung von Milchkuhen :  за получаване на 

образователно-квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Franziska  Wiese.  - 

Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2014. - IV, 126 p. 
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ISBN 978-3-86387-568-8 

 

Дребен рогат добитък 

 

Д11491 

 Caushi, Driton  

      Transport of HCO3- in Sheep Omasum :   Effects of Na and SCFA :  за получаване на 

образователно-квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Driton  Caushi.  - 

Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2014. - V, 58 p. 

ISBN 978-3-86387-557-2 

 

Свине 

 

Д11493 

 Liu, Ping  

      Influence of Dietary Zinc Oxide on Morphological and Immunological Characteristics in the 

Jejunum and Colon of Weaned Piglets :  за получаване на образователно-квалификационна 

степен  Philosophiae doctor in Biomedical Science / Ping  Liu.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  

2014. - V, 107 p. 

ISBN 978-3-86387-522-0 

 

 

Д11483 

 Nethe, Lars  

      Reduktion des Zusatzes von anorganischem Phosphor im Futter - Auswirkungen auf 

Mastleistung und Schlachtkorperbewertung von Mastschweinen mit besonderer Betrachtung der 

Bruchfestigkeit und Zusammensetzung der Knochen :  за получаване на образователно-

квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Lars  Nethe. - Berlin : Mensch  

 Buch Verlag.  -  2014. - 114 p. 

ISBN 978-3-86387-554-1 

 

 

Д11465 

 Schenke, Kristina  

      Funktionelle und molekularbiologische Untersuchungen zum Glukosetransport am proximalen 

Jejunum des Schweins :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors 

der Veterinarmedizin / Kristina  Schenke. - Berlin.  -  2013. - VI, 110 p. 

 

Домашни птици 

 

Д11454 

 Boroojeni, Farshad Goodarzi 

      The Effects of Different Thermal Treatments and Organic Acids Levels in Feed on Nutrient 

Digestibility and Gut Micribiota in Broilers :  за получаване на образователно-квалифика-

ционна степен  Ph. D. in "Biomedical Science" / Farshad Goodarzi Boroojeni.  - Berlin : Mensch  

 Buch Verlag.  -  2014. - 93 p. 

ISBN 978-3-86387-518-3 



 32 

Кучета 

 

Д11472 

 Geiser, Britta  

      Validation and utilization of vaginal temperature measurement in the prepartum period of 
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