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І. Книги 

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

 

094/.099:58.006(73)  

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

F69 

     Flora Illustrata : Great works from the LuEsther T. Mertz Library of the New York Botanical 

Garden / Ed. Susan M. Fraser, Vanessa Bezemer Sellers. - New York : The New York Botanical 

Garden ; Yale : Yale University Press, 2014. - XXIII, 296 p. 

     Bibliogr. p. 283-288. 

    В богато илюстрованото издание чуждестранни експерти ни въвеждат в колекция редки 

книги, каталози, тетрадки, рисунки и др. от историческо (от XII век до сега) значение за 

ботаническата наука, изкуството и културата. 

    ISBN 978-0-300-19662-7  

 

016:92  

-------- 

П44 

Петков, Минко и др. 

    Просветители, учени и дейци в бубарската наука  / Минко Петков, Паномир Ценов, 

Здравко Петков . - София : Институт по животновъдни науки, 2016. - 158 с. 

     Библиогр. с. 146-147. 

    Юбилейното издание представя автобиографични данни и научния принос на учени и 

дейци в отрасъла от 19 век до днес. 

    ISBN 978-619-90208-8-3  

 

016:92 

-------- 

Т64 

Тодоров, Николай 

    Живот, отдаден на науката  : Преживяно и сторено от професор Николай Тодоров / 

Николай Тодоров . - София : Изток-Запад, 2016. - 368 с. 

     Библиогр. с. 146-147. 

    Изданието е посветено на житейския път и разностранната научна и практическа дейност 

на известния учен. Обогатено е с библиография на трудовете му и снимков материал . 

    ISBN 978-619-152-753-3  

 

Икономика. Икономически науки 

 

55729 

     Ефекти за българската финансова система и икономика от Пакта за финансова 

стабилност  / Пламен Орешарски и др. - София : ИК УНСС, 2015. - 216 с. 

     Библиогр. с.195-199. 

    Научната разработка е посветена на анализа на същността, причините за възникването на 

Пакта за финансова стабилност и последиците за финансите и стопанството на страната ни. 

    ISBN 978-954-644-714-2  
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II 5275 

     Икономиката на България - пътят към еврото  : Сборник доклади от Седма 

международна конференция на младите научни работници, 18 октомври 2011 г., София. - 

София : ИК УНСС, 2012. - 539 с. 

     Библиогр. след всеки доклад и под линия. 

    Представените научни разработки са от областите: Финансова политика, финансови 

пазари, инвестиции и развитие на сектора; Счетоводна политика и практика, счетоводни 

стандарти, интегрирано управление и развитие на бизнеса в България и ЕС; Финансов одит, 

контролни системи, вътрешен контрол и иновации в одита. 

    ISBN 978-954-644-372-4  

 

55721 

Николов, Димитър и др. 

    Предварителен анализ на финансовите инструменти за ПРСР 2014-2020  : По проект 

ХТАИ 130.1 / Димитър Николов и др . - София : Институт по аграрна икономика, 2016. –  

59 с. 

     Библиогр. с. 59. 

    Научно-приложните резултати представят оценката за влиянието на инвестиционната 

подкрепа на земеделските стопанства върху икономическата им жизнеспособност до 2013 г. 

и след това до 2020 г. 

     

55726 

     Увод в стопанската история  / Евгени Костов и др. - София : ИК УНСС, 2013. - 289 с. 

    В учебника е оценена съвременната икономическа проблематика в историческа 

перспектива. Синтезират се най-добрите наши и чужди изследователски постижения. На 

фона на основните тенденции в световната икономика е отредено място и на България. 

    ISBN 978-954-644-247-5  

 

55731 

Хаджиниколов, Димитър 

    Европейска икономика  / Димитър Веселинов Хаджиниколов . - София : ИК УНСС, 2016. - 

340 с. 

     Библиогр. с. 338-340. 

    Авторът дава знания за европейската икономика и другите направления на интеграция - 

правото на ЕС, администрацията, външните отношения и отделни политики на съюза. 

    ISBN 978-954-644-817-0  

 

Регионална икономика. Териториална икономика. Поземлена икономика 

 

55716 

Йовчевска, Пламена 

    Поземлени отношения в България : По проект ХТАИ-134.1  / Пламена Йовчевска . - София 

: Институт по аграрна икономика, 2016. - 59 с. 

     Библиогр. с. 58-59. 
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    Проследени са някои макроикономически показатели за състоянието на селското 

стопанство и влиянието на поземлените отношения върху отрасъла при прилагането на ОСП 

- проблеми със земеползването и земевладеенето в България. 

 

Право. Наука за държавата и правото 

 

55730 

Борисов, Борислав 

    Интелектуалната собственост на индустриалната фирма  / Борислав Михайлов Борисов . - 

София : ИК УНСС, 2013. - 442 с. 

     Библиогр. под линия. 

    Изяснени са същността и обхватът на интелектуалната собственост и са дадени знания за 

термините: открития, патенти, полезни модели, промишлен дизайн и търговски марки, 

географски означения и др. 

    ISBN 978-954-494-740-8  

    ISBN 954-494-740-Х  

 

Възпитание, Образование. Просвета 

 

II 5274 

Велева, Лиляна и др. 

    90 години университет за национално и световно стопанство 1920-2010  / Лиляна Велева, 

Пенчо Пенчев, Марко Димитров . - София : УИ Стопанство, 2010. - 480 с. 

     Библиогр. с. 401-408 и под линия. 

    Юбилейното издание достоверно интерпретира миналото и настоящето на университета. 

Различната и многообразна дейност е отразена въз основа на налична литература - 

монографии, студии, статии и мемоари. 

    ISBN 978-954-644-155-3  

 

Геология 

 

55712 

Клисарова, Даниела 

    Баластните води - вектори на биоинвазия  / Даниела Клисарова . - Варна : Онгъл, 2014. - 

200 с. 

     Библиогр. с. 152-168. 

    В седемте глави на книгата се проследяват мерките срещу биоинвазията в 

корабоплаването и човешката дейност - заплаха за околната среда. Отразен е проблемът в 

международен план, както и законодателството. 

    ISBN 978-619-7079-42-5  

 

Палеонтология 

 

55702 

     Gigasaurier  : Die riesen Argentiniens / Edgardo Romero et al. - Frankfurt am Main : 

Senckenberg Naturmuseum, 2010. - 146 p. 
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    Богато илюстрованото издание запознава с разпространението, класификацията и 

характерните особености на изкопаемите влечуги - динозаврите. 

    ISBN 978-88-904103-0-7  

 

Техника. Технически науки 

 

55706 

Diesendorf, Mark 

    Sustainable Energy Solutions fro Climate Change  / Mark Diesendorf . - London and New York : 

Routledge Taylor Francis Group, 2014. - XXIV, 356 p. 

     Bibliogr. p. 300-326. 

    Книгата представя алтернативни енергийни източници (възобновяеми, ефективни и 

достъпни), приложими в реално време и за по-добро бъдеще със запазено биоразнобразие и 

екоравновесие. 

    ISBN 978-0-415-70609-4  

 

Селско стопанство. Горско стопанство. Лов и рибно стопанство 

 

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 изследвания на страните, участнички по 

направленията: Икономика и поземлени отношения; Земеделие; Мелиорации; Водно 

стопанство; Растителна защита; Зоотехника и ветеринарна медицина и др. 

    Ч. 3. - 2015. - 112 с. : табл., ил. 

    Библиогр. след всеки доклад 

    ISBN 978-5-906143-64-8 

      

63:311(035)  

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

         А25 

     Агростатистически справочник 2000-2014. Система за земеделска счетоводна 

информация 2005-2012  / Андриана Гергинова и др. = Agrostatistical reference book. Farm 

accountancy data network / Andriana Gerginova et al. - София : Министерство на земеделието и 

храните, 2015. - 224 с. 

     Паралелен текст на англ. ез. 

    Предоставена е полезна информация и данни за състоянието на българското земеделие за 

посочения период. Проследяват се тенденциите в производството на растениевъдна и 

животинска продукция. 

 

63:311(035)  

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

       С87 

     Структура на земеделските стопанства в България през стопанската 2012/2013 година : 

Окончателни резултати  / Петър Панев и др. = Structure of agricultural holdings in Bulgaria crop 
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year 2012/2013 : Final results / Petar Panev et al. - София : Министерство на земеделието и 

храните, 2015. - 104 с. 

     Паралелен текст на англ. ез. 

    Изданието съдържа подробна информация за земеделските стопанства, получена от 

проведено преброяване и анкетиране на производителите за статистически цели. 

 

Организация и управление на селскостопанското производство 

 

55705 

     Perspectivele agriculturii si dezvoltarii rurale prin prisma noii politici agricole comune 2014-

2020  / Ed. Cecilia Alexandri et al. - Bucuresti : Editura Academiei Romane, 2015. - 682 p. 

     Bibliogr. p. 30, 50 etc. 

    Представени са научни доклади по темите:Ресурси, структури и конкурентност в 

агрохранителната верига; Фермерски пазари и безопасност на храните; Устойчиво развитие 

на земеделието. 

    ISBN 978-973-27-2558-0  

 

55710 

     Аграрната икономика в подкрепа на земеделието  : Международен научен форум, 28-29 

октомври 2014 г., София / Ред. Димитър Николов, Пламена Йовчевска, Божидар Иванов = 

Agricultutal economics to support farming : International Scientific Forum / Ed. Dimitre Nikolov, 

Plamena Yovchevska, Bozhidar Ivanov. - София : Институт по аграрна икономика, 2015. –  

228 с. 

     Библиогр. след всеки доклад. 

    Представени са постиженията на учени от България и други страни, както и развитието на 

земеделието у нас и в Европа до 2020 г. 

    ISBN 978-954-8612-08-1  

 

55723 

     Анализ на секторите с обвързано с производството подпомагане  / Димитър Николов и 

др. - София : Институт по аграрна икономика, 2015. - 120 с. 

     Библиогр. с. 112. 

    С помощта на различни методи, стойностни и натурални икономически показатели са 

характеризирани резултатите от производствените, продуктовите и пазарните промени в 

уязвимите земеделски сектори. 

    ISBN 978-619-90180-3-3  

 

55717 

     Възможности за развитие на земеделските стопанства в условията на ОСП 2014-2020  : 

По проект ХТАИ131.1 / Красимира Кънева и др. - София : Институт по аграрна икономика, 

2016. - 64 с. 

     Библиогр. с. 60-64. 

    Оценено е очакваното развитие и конкурентоспособност на земеделски стопанства с 

различна специализация под влиянието на промените в ОСП до 2020 г. 

     

 

 



 6 

55720 

Иванов, Божидар и др. 

    Устойчиво функциониране на хранителната верига в България  : По проект ХТАИ 133-1 / 

Божидар Иванов и др . - София : Институт по аграрна икономика, 2016. - 60 с. 

     Библиогр. с. 60. 

    Обсъдени са условията и състоянието на развитие на някои звена на хранителната верига 

на равнище подотрасли, като е акцентирано на ценовата политика и взаимодействие на 

производство-преработка-търговия на земеделска продукция. 

     

II 5269 

     Микрофинансова система в селските райони - състояние и перспективи за развитие 

(Етап П-3)  : Научен отчет по проект / Димитър Николов Николов и др. - София : Институт 

по аграрна икономика, 2006. - 171 с. 

     Библиогр. с. 115-116. 

    Информацията е структурирана в разделите: Финансови връзки, финансова 

интермедиация и финансови системи; Анализ на състоянието на финансовата и 

микрофинансовата система; Анализ на микрофинансовия кредитен пазар в селските райони . 

     

55718 

Митова, Диляна и др. 

    Устойчиво функциониране на хранителната верига в България  : По проект ХТАИ 133-2 / 

Диляна Митова и др . - София : Институт по аграрна икономика, 2016. - 60 с. 

     Библиогр. с. 59-60. 

    Изследвани са значимостта и пазарният дял на млечното и месното животновъдство, 

лозаро-винарският сектор и биологичните продукти. Направен е анализ и оценка на 

конкурентоспособността и устойчивостта им на развитие. 

     

55722 

     Модерни теории за предприемачеството в земеделието и селските райони  : По проект 

ХТАИ 132.1 / Иван Боевски и др. - София : Институт по аграрна икономика, 2016. - 62 с. 

     Библиогр. с. 60-62. 

    Научната разработка запознава със същността и основните характеристики на 

предприемачеството. Конкретно в селските райони са разгледани разнообразието, 

активността и кооперирането като средства за стимулиране на процеса и успеваемостта му. 

     

II 5270 

     Общата селскостопанска политика на Европейския съюз 2014-2020  : По-ефективна, по-

справедлива, по-зелена / Ред. Мара Георгиева, Ваня Лалошева, Любомир Василев. - София : 

Economedia, 2015. - 72 с. 

    Публикациите запознават с промените на ОСП - повишена конкурентоспособност на 

фермерите и опазена околна среда и природа. Акцентирано е върху продоволствената 

осигуреност, устойчиво използване на природните ресурси и развитие на селските райони. 

Директни плащания, пазарна подкрепа и политика за развитие на селските райони 

гарантират успешното й прилагане. 
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55704 

     Състояние и перспективи за развитие на малките земеделски стопанства  / Димитър 

Николов и др. - София : Авангард Прима, 2015. - 128 с. 

     Библиогр. с. 127-128 и под линия. 

    Проучени и анализирани са силните и слаби страни (потенциала) на тези стопанства, 

трудностите и възможностите им за развитие, специфичните потребности във връзка със 

съветническите услуги по ПРСР до 2020 г. 

    ISBN 978-619-160-558-3  

 

Почвознание. Почвени изследвания 

 

55713 

Пенков, Марин Добрев 

    Избор на най-подходящи земи за отглеждане на лозя, овощни и полски земеделски 

куртури в България : Учебно помагало (лекции) за студенти и възпитаници от Висше 

училище, Земеделски колеж и производители  / Марин Д. Пенков . - София, 2005. - 216 с. 

    Авторът предлага информация за изискванията на основни земеделски култури към 

земното местообитание, което осигурява растеж и развитие, продуктивност и качество на 

продукцията. 

     

55714 

Пенков, Марин Добрев 

    Ръководство по почвознание  / Марин Добрев Пенков . - София, 2004. - 276 с. 

    В цялост е обхванато познанието за процеса на образуване на почвата, класификация, 

състав и свойства и други въпроси , включени в дисциплината за обучение на студенти. 

     

55703 

     Продуктивни възможности и екологични рискове на земите в Северозападна България  / 

Светла Русева и др.; Ред. Светла Русева. - София : ПъблишСайСет-еко, 2015. - 138 с. 

     Библиогр. след всяка част. 

    Публикуваните материали са от три основни направления - характеристика на природните 

и стопанските условия в региона, екологични рискове и рационално земеползване. 

Акцентирано е върху значението на почвата за подобряване благосъстоянието на хората в 

критичния район на страната. 

    ISBN 978-954-749-107-6  

 

Агротехника 

 

II 5271 

Malandrin, Vanessa et al. 

    Храна от стопанството : Социалните, екологичните и икономическите ползи от местните 

хранителни системи  / Vanessa Malandrin, Leo Dvortsin; Прев. Евгения Ташева; Ред. Helen 

Burley, Stanka Becheva, Paul Hallows, Adrian Bebb . - София : Приятели за земята България, 

2015. - 22 с. 

    Споделен е опитът на общности от Испания, Италия, Франция и др., които откриват по-

изгодно и устойчиво производство на храни, предпочитани за консумация. Това са малки 
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стопанства и производители, сдружени с цел потребление на продукти с ясен (местен) 

произход и подкрепа на родното агроекологично производство. 

     

55725 

Великов, Йордан и др. 

    Как да развиваме устойчиво селско стопанство, подпомагано от ОСП 2014-2020  : 

Наръчник / Йордан Великов, Михаил Георгиев; Ред. Михаил Георгиев, Ивайло Попов . - 

София : Екологично сдружение за земята, 2015. - 64 с. 

    В помощ на дребните, младите и биопроизводителите са предоставени знания за 

регистрационни режими, добри практики, стандарти и пазари. Важно място намират целите 

и инструментите на ОСП и нейното прилагане в България до 2020 г. за устойчиво земеделие 

и развитие на селските райони. 

 

Селскостопански мелиорации 

 

55701 

Дубенок, Н. Н. и др. 

    Водный баланс агроландшафтов Центрального Черноземья и его регулирование : 

Монография  / Н. Н. Дубенок,  В. И. Сухарев . - Москва : Колос, 2010. - 188 с. 

     Библиогр. с. 177-185. 

    Научно са обосновани основните направления в подобряване структурата на водния 

баланс на черноземните почви в зависимост от потребностите на селскостопанските култури 

и екологията. Акцентирано е върху характера, мащаба, техническото осъществяване и 

евентуални загуби на мелиоративните предприятия. 

    ISBN 978-5-10-004088-0  

 

Полевъдство. Полски култури и производството им 

 

55724 

     "Опитна станция по соята - Павликени" ДП (1925-2015 г.)  : Юбилеен сборник (История-

наука-практика), посветен на 90 годишнината от създаването на станцията / Ред. Георги 

Георгиев и др. - Павликени : Опитна станция по соята, 2015. - 224 с. 

     Библиогр. след всеки материал. 

    Поместени са исторически сведения, факти и научни разработки по селекция и 

агротехника на соя, фий, люцерна и др. 

    ISBN 978-954-2970-43-9  

 

55709 

     Наръчник за отглеждане на соя (Glycine max (L) Merrill.)  / Георги Георгиев и др. - 2 изд. 

- Павликени : Опитна станция по соята, 2015. - 40 с. 

     Библиогр. с. 40. 

    В брошурата са използвани доказани и проверени резултати от комплексни изследвания, 

които гарантират производство на соя за зърно, зелена маса и семена. Тези цели се постигат 

със сертифицирани сортове и технологии, които са предмет на изданието. 
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Градинарство в цялост. Овощарство 

 

II 5272 

Живондов, Аргир Тодоров 

    Плъмкоти : Отдалечена хибридизация при овощните видове в България : Монография  / 

Аргир Живондов = Plumcots : Remote hybridization of fruit species in Bulgaria / Argir 

Zhivondov . - Пловдив : "Реклама Пони" ЕООД, 2012. - 251 с. 

     Текст и на англ. ез. -  Библиогр. с. 120-125. 

    Монографията отразява резултати от селекционните програми при видовете череша, 

слива, праскова и нектарина. Отделено е място на помологичните характеристики на 

сливово-кайсиеви хибриди и др. 

    ISBN 978-954-9467-34-5  

 

II 5273 

     Наръчник на предприемача в трайните насаждения  / Мария Апостолова и др.; Ред. 

Мария Апостолова, Кирил Попов. - София : ИНТЕЛ ЕНТРАНС, 2012. - 300 с. 

     Изд. на Лесотехнически университет. Център за насърчаване на предприемачеството. -  

Библиогр. с. 297-300. 

    Авторите запознават със създаването и отглеждането на овощни насаждения и лозови 

масиви - избор на подходящи сортове и подложки, торене, напояване, контрол на плевелите, 

болестите и неприятелите и т. н. 

    ISBN 978-954-2910-16-9  

 

Лозарство 

 

55715 

Пенков, Марин Добрев  

    Най-ценните сортове лози и лозови подложки за създаване на модерни и ефективни лозя в 

България  / Марин Пенков. - София : ПОНИ, 2008. - 160 с. 

    Книгата информира за изискванията на значимите наши и чуждестранни сортове лози и 

подложки за подходящото им място за успешен растеж и развитие, продуктивност и 

качество на гроздето. 

    ISBN 978-954-9467-22-2  

 

Зеленчукопроизводство 

 

55708 

     Биологично производство на разсад домати и краставици : Технология  / Иванка 

Тринговска и др. - София : Селскостопанска академия, 2008. - 40 с. 

     Изд. на ИЗК "Марица" - Пловдив. -  Библиогр. с. 37. 

    Поместената технология дава насоките за производство на разсад от двата зеленчука в 

контейнери със субстрат, съдържащ вермикомпост. Тя отговаря на всички условия за 

успешно производство на разсад и гарантира отглеждането на здрав и качествен материал. 
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55711 

Порязов, Иван и др. 

    Зеленчукопроизводство  / Иван Б. Порязов, Валентина Петкова, Нася Томлекова . - 2 доп. 

изд. - Пловдив : Университетско издателство "Пайсий Хилендарски", 2016. - 321 с. 

     Библиогр. с. 313-317. 

    Авторите предлагат пълна информация за растителната физиология, анатомия и функции, 

влияние на средата, селекция и семепроизводство на зеленчуковите култури, растителните 

биотехнологии и защита от болести и неприятели и др. 

    ISBN 978-619-202-104-7  

 

Управление на предприятията. Организация на производството, търговията, 

транспорта и съобщенията. Полиграфическа промишленост и издателско дело. 

 

55727 

Георгиев, Иван и др. 

    Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции  / Иван Георгиев, Цветан Цветков . - 

София : УИ Стопанство, 1997. - 323 с. 

     Библиогр. с. 321-323. 

    Книгата изяснява основните концепции, методи и управленски процедури във фирми, 

работещи в пазарни условия, както и разработването на иновационна и инвестиционна 

стратегия. Отразени са начините на изпълнение на фунциите: прогнозиране, планиране, 

координиране и контрол. 

    ISBN 954-494-262-9  

 

55728 

     Иновациите  : Европейски, национални и регионални политики / Аврам Агов и др. - 

София : Фондация "Приложни изследвания и комуникации", 2008. - XXXIII, 718 с. 

     Библиогр. след всяка глава. 

    Разгледани са аспекти на глобализацията и съвременни модели на разпространяване на 

знания, технологии, партньорство наука - бизнес. Характеризирана е иновационната 

политика на ЕС, на финансовите й инструменти и приложение. 

    ISBN 978-954-9456-12-7  

 

Хранителна и консервна промишленост 

 

55707 

Traitler, Helmut et al. 

    Food Industry Design, Technology and Innovation  / Helmut Trailer, Birgit Coleman, Karen 

Hofmann . - New Jersey : Wiley Blackwell, 2015. - XVII, 292 p. - (Institute of Food Technologists 

series) 

     Bibliogr. after every part. 

    Разгледани са въпроси като: влияние и роля на пакетирането и опаковките за хранителната 

индустрия; някои икономически аспекти (бизнес планиране, пазарни стратегии, къси вериги 

на доставка, потребление и др.), както и иновации в технологичните процеси в сектора. 

    ISBN 978-1-118-73326-4  

 

 



 11 

 

55719 

Маламова, Нона 

    Устойчиво функциониране на хранителната верига в България. Хранително-вкусова 

промишленост  : По проект ХТАИ 133-3 / Нона Маламова . - София : Институт по аграрна 

икономика, 2016. - 52 с. 

     Библиогр. с. 52. 

    В научната разработка се анализират и оценяват развитието и потенциалът на 

хранителната индустрия (на отраслово, подотраслово и секторно равнище) за устойчиво 

функциониране и оптимизация в суровинната база, икономически връзки с доставчици и др. 

 

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 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

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 
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      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 

 

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 
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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 

 

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 
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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. 

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

 Buch Verlag.  -  2014. - 93 p. 

ISBN 978-3-86387-518-3 

 

Кучета 

 

Д11472 

 Geiser, Britta  

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

bitches :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der 

Veterinarmedizin / Britta  Geiser. - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2014. - III, 55 p. 

ISBN 978-3-86387-572-5 

 

Д11484 

 Uhlmann, Jenny  

      Endokrinologische und immunologische Untersuchungen zur lutealen Insuffizienz der Hundin :  

за получаване на образователно-квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / 

Jenny  Uhlmann.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2014. - X, 129 p. 

ISBN 978-3-86387-570-1 

 

Други животни, отглеждани от човека 

 

Д 11485 

 Schroder, Katharina Dorothea Ilse Lidy  

      Embryonic resorption - a longtudinal ultrasonographic study in the model species European 

brown hare (Lepus europaeus PALLAS, 1778) :  за получаване на образователно-

квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Katharina Dorothea Ilse Lidy  

Schroder.  - Berlin  :  Casa de editura Mures.  -  2014. - 128 p. 

ISBN 978-3-86837-543-5 
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