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І. Книги 

Демография. Социология. Статистика 

 

55745 

     Селото  : Общности и идентичности, трансформации и предизвикателства / Състав. 

Галина Колева; Ред. Таня Неделчева. - Троян, 2016. - 264 с. - (Bulgaria Rusticana) 

     Изд.на Институт за изследване на обществата и знанието при БАН - Секция ''Общности и 

идентичности'' и др. -  Библиогр. след всеки доклад.  

    Изданието разкрива актуални и разнообразни аспекти от проблемите на селото и живота 

на селските общности. 

    ISBN 978-954-8465-90-8  

 

Икономика. Икономически науки 

 

33(038.1) 

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

     B83 

Boycheva, Maya 

    English for economics and business studies  / Maya Boycheva. - Sofia : Publishing Complex - 

UNWE, 2016. - 270 p. 

     Bibliogr. p. 270. 

    Книгата е своеобразен речник за знания по бизнес, управление и маркетинг, законода-

телство, държавна и монетарна политика и др. 

    ISBN 978-954-644-816-3  

 

338.48(038)  

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

      Б58 

Бозукова, Бойка Иванова и др. 

    Българско-английски речник по туризъм  = Bulgarian-English dictionary of travel, tourism 

and hospitality / Бойка Иванова Бозукова, Радмила Петрова Каишева. - София : ИК УНСС, 

2016. - 304 с. 

     Библиогр. с. 303-304. 

    Изданието съдържа 19 500 термина и изрази по организация, управление и реализация на 

туристическия продукт. Представена е полезна информация в табличен вид в различините 

приложения. 

    ISBN 978-954-644-888-0  

 

55739 

Дънешка, Антоанета 

    Междукултурно общуване в международния бизнес  / Антоанета Христова Дънешка. - 

София : ИК УНСС, 2016. - 234 с. 

     Библиогр. след всяка глава. 

    В монографията е потърсена пресечната точка между култура, общуване и международен 

бизнес, с цел познаване и управление на различията и сходствата в националните култури за 

постигане на ефективност в интернационална среда. 

    ISBN 978-954-644-838-5  
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33:342.5/.6(038.1)  

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

           М32 

Марков, Марчо 

    Учебен речник по институционална икономика  / Марчо Янакиев Марков. - София : ИК 

УНСС, 2012. - 147 с. 

     Библиогр. с. 138-143. 

    Авторът е включил над 400 термина за различни категории и закони на институ-

ционалното развитие. Предствени са и основните характеристики на водещите теоретични 

концепции в тази област през 20 век и началото на настоящия век. 

    ISBN 978-954-644-313-7  

 

55741 

Моллов, Доброслав 

    Глобални вериги за доставка  : Моделиране и управление / Доброслав Емилов Моллов. - 

София : ИК УНСС, 2016. - 340 с. 

     Библиогр. с. 338-340. 

    Учебникът представя основния източник на конкурентни предимства на компаниите за 

разрастване в глобален мащаб, повишаване на печалбата и устойчиво развитие. Специално 

внимание е отделено на моделирането на тези вериги със специфичните им особености. 

    ISBN 978-954-644-832-3  

 

55749 

     Развитие на системата на трудовопроизводителните кооперации в България при 

условията на социално пазарно стопанство на "Европа 2020"  / Юлия Маркова Дойчинова и 

др. - София : ИК УНСС, 2014. - 170 с. 

     Библиогр. с. 164-167. 

    Изследвани са теоретично-методологическите проблеми на ТПК с цел анализиране на 

дейността и насоките им на развитие по стратегия Европа 2020. 

    ISBN 978-954-644-593-3  

 

55746 

Тасева-Петкова, Галя Йорданова 

    Търговско кредитиране и финансово състояние на фирмите  / Галя Йорданова Тасева-

Петкова. - София : ИК УНСС, 2016. - 255 с. 

     Библиогр. с. 248-255. 

    Представени са същността и значението на търговски кредит за осъществяване дейността 

на фирмите, неговите добри и слаби страни. Проучени са ефектите върху финансовото 

състояние на стопанските организации от сделки с отсрочено плащане в затруднена 

икономическа обстановка. 

    ISBN 978-954-644-856-9  

 

55747 

Тошкова, Светла Бориславова и др. 

    Съвременни икономически теории и политика  / Светла Бориславова Тошкова, Румен 

Любенов Андреев. - София : ИК УНСС, 2016. - 269 с. 

     Библиогр. с. 257-269. 
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    Изданието изгражда цялостна системна представа за развитието на новите тенденции и 

концепции в икономическата теория, нейните модерни системи и влиянието им в политиката 

и институциите на световно, национално и регионално равнище. 

    ISBN 978-954-644-882-8  

 

55748 

Цонков, Николай Иванов 

    Развиващи се региони и пазари  / Николай Иванов Цонков. - София : ИК УНСС, 2016. - 

250 с. 

     Библиогр. с. 226-234. 

    Учебникът представя потенциала и възможностите за развитие на посочените държави, 

региони и пазари по различни критерии и показатели. Потърсени са факторите на успеха им 

и предложенията за динамика на съществуване. 

    ISBN 978-954-644-896-5  

 

 

Право. Наука за държавата и правото 

 

55737 

Danov, Daniel 

    Economics of intellectual products and property rights  / Daniel Danov. - Sofia : Publishing 

Complex - UNWE, 2016. - 162 p. 

     Bibliogr. p. 158-162. 

    Представени са същността и значението на интелектуалните продукти като генератор на 

нови обществени потребности и влиянието им върху икономиката на страната. 

    ISBN 978-954-644-843-9  

 

II 5276 

Борисов, Борислав и др. 

    Интелектуална собственост  : в индустрията, селското стопанство, културата, дигиталната 

среда и компютърните системи, бизнеса с традиционни знания, баланса на фирмата като 

дълготрайни нематериални активи / Борислав Михайлов Борисов, Владя Бориславова 

Борисова. - София : ИК УНСС, 2015. - 647 с. 

     Библиогр. под линия. 

    Авторите разкриват същността, обхвата и структурата на интелектуалната собственност, 

като изключително право на творенията на човешкия ум и интелект в различни области на 

знанието. 

    ISBN 978-954-644-809-5  

 

55738 

Борисова, Владя 

    Медиация по интелектуална собственост  : Извънсъдебен способ за решаване на търговски 

спорове / Владя Бориславова Борисова. - София : ИК УНСС, 2016. - 114 с. 

     Библиогр. с. 113-114. 

    Книгата е първи опит да се определят основните параметри на обхвата и на съдържанието 

на дейността като способ за доброволно разрешаване на търговски спорове с участие на 
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неутрално и безпристрастно лице в тях. Акцентирано е върху търговската медиация - 

граждански и търговски правоотношения с цел икономически растеж. 

    ISBN 978-954-644-840-8  

 

55740 

Маркова, Мария 

    Рекламата като интелектуална собственост  / Мария Маркова. - София : ИК УНСС, 2016. - 

213 с. 

     Библиогр. с. 193-195. 

    В резултат на исторически, комплексен и системен подход са изяснени значими и полезни 

понятия, взаимовръзки и решения в икономически и правен аспект, върху чуждия и 

българския бизнес опит и актуални решения по темата. 

    ISBN 978-954-644-827-9  

 

55734 

     Президент на Република България : Годишник 2015. - София : Алианс Принт ЕООД, 

2015. - 416 с. 

    Поредното издание включва обръщения, речи, изявления, интервюта на държавния глава 

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

както и анализ на изминалите години на мандата му.  

 

 

Ботаника 

 

54947 

Куновски, Живко 

    Лечебната традиция на българите в миналото и днес  : Том 1 - / Живко Куновски. - София 

: АСИ Принт, 2006 -      

    Т. 2. Растителното царство в лечебната практика на българите. - 2012. - 894 с. : ил 

    Библиогр. с. 732-752 

    ISBN 978-954-9336-74-0 

     Изданието запознава с ботанико-морфологическата характеристика на висшите растения, 

сведения за лечебното действие, събиране, сушене и съхранение на билките, методи и форми 

на използването им и др. 

 

 

Техника. Технически науки 

 

55736 

Димитров, Нончо 

    Солярният бизнес в България  / Нончо Иванов Димитров. - София : ИК УНСС, 2016. –  

243 с. 

     Библиогр. след всяка глава. 

    Изданието съдържа теми от лекционните курсове и упражнения към тях за управлението 

на енергийния сектор - сравнително нов отрасъл, сложен и актуален. Акцентирано е върху 

политиката в ЕС и България. 

    ISBN 978-954-644-856-1  
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55751 

Котева, Нина Михайлова 

    Развитие и конкурентоспособност на земеделските стопанства в България в условията на 

ОСП на ЕС  / Нина Котева. - София : Авангард Прима, 2016. - 178 с.  

     Библиогр. с. 174-178. 

    В монографията се анализират ефектите от прилагането на ОСП на ЕС върху състоянието 

и развитието на земеделските стопанства, както и да се оцени конкуретноспособността по 

типовете им. 

    ISBN 978-619-160-635-1  

 

 

Организация и управление на селскостопанското производство 

 

55735 

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

Proceedings of 147-th EAAE Seminar, October 7-8, 2015, Sofia / Ed. Krasimira Kaneva. - Sofia : 

Institute of Agricultural Economics, 2016. - 268 p. 

     Bibliogr. p. 15-16, 30-31 etc. 

    Научните доклади отразяват влиянието на ОСП на ЕС върху производителността в 

земеделието, повишаване доходността и заетостта в сектора, както и социално-

икономическите ефекти при малките семейни ферми. 

    ISBN 978-954-8612-09-8  

 

 

Почвознание. Почвени изследвания 

 

55752 

     Геохимични и агроекологични проблеми на Златишко-Пирдопското поле и околността  / 

Ред. Методи Теохаров, Бисер Христов. - София : Българско почвоведско дружество, 2016. - 

175 с.  

     Библиогр. след всяка глава. 

    Книгата разглежда произхода, разпространението, агрохимическата пригодност на 

почвите и опазването им от замърсяване, ерозия, наводнения и други проблеми в посочения 

район. 

    ISBN 978-619-90414-1-3  

 

55733 

Дилкова, Райна 

    Структура, физични свойства и аерация на почвите в България  / Райна Дилкова. - София : 

ПъблишСайСет-Еко, 2014. - 351 с. 

     Библиогр. с. 341-349. 

    Изследването допълва, разширява и конкретизира генетичната, мелиоративната и агроно-

мическата характеристика на главните почвени единици от целинни и обработваеми площи в 

страната, както и предлага възможности за подобряване структурата и аерационните условия 

на почвите . 

    ISBN 978-954-749-105-7  
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Агротехника 

 

55744 

     Биологичното земеделие в България (1990-2012)  : Социологически интерпретации / 

Светла Стоева и др. - София : УИ ''Св.Климент Охридски'', 2016. - 200 с. 

     Библиогр. след всяка глава. 

    Авторите разглеждат политическите, социалните и икономическите аспекти на алтерна-

тивните земеделски практики. Публикациите са своеобразен социологически анализ на 

биологичното земеделие като осъзната необходимост в страната. 

    ISBN 978-954-07-4131-4  

 

 

Полевъдство. Полски култури и производството им 

 

55742 

     Ароматни и медицински растения  / Недко Недков и др. - 2 прераб. изд. - Казанлък : 

Институт по розата и етеричномаслените култури, 2011. - 32 с. 

    Авторският колектив представя технологични инструкции за отглеждане на салвия, мента, 

лавандула, маслодайна роза, копър, шипка, лайка и други култури. 

     

55743 

     Отглеждане на етеричномаслени и лечебни култури  / Георги Чаушев и др. - Казанлък : 

Хеликон, 2016. - 28 с. 

    Брошурата съдържа информация за билките мента, лавандула, резене, кориандър, силибум 

и валериана с  техните почвено-климатични условия за развитие, разпространени сортове, 

технология на отглеждане и добив от тях. 

 

 

Пчеларство. Медоносна пчела 

 

55750 

Въчев, Ценко 

    Разпад на пчелните семейства  : Пестициди, патогени и съпътстващи стрес-фактори / 

Ценко Въчев. - София : Издателство ИМН, 2016. - 78 с. 

     Изд. на Инст. по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Н. Пушкаров". -  

Библиогр. с. 63-78. 

    В изданието са обобщени и анализирани научни данни за причините, факторите и 

условията, свързани с влошения здравен статус и загиването на пчелите. Представени са 

възможности за минимизиране на проблема и действия за решаването му. 

    ISBN 978-954-317-187-3  

 

 

География. Биография. История 

 

55732 

Куновски, Живко 

    Прародителите зоват  / Живко Куновски. - София : АСИ Принт, 2013. - 280 с. 
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     Библиогр. с. 142-148. 

    Авторът проследява различни моменти от историческото минало на страната. 

    ISBN 978-954-9336-77-1  

 

ІІ. Дисертации 

Икономика. Икономически науки 

 

Д 11552 

 Соколова, Емилия Любенова 

      Оценка на ефекта на единното плащане на площ върху доходите на земеделските 

производители :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Доктор / Емилия 

Любенова Соколова ; Науч. рък.  Проф. д-р Румен  Попов. - София. -  2016. - 195 с. 

 

 

Специална патология на животните 

 

Д11555 

 Lazzerini, Kali  

      Untersuchung von Hunden mit Meningitis und Meningoenzephalitis unbekannter Genese auf 

Vektor-ubertragene Mikroorganismen :  за получаване на образователно-квалификационна 

степен  Doktors der Veterinarmedizin / Kali  Lazzerini.  - Berlin : Mensch Buch Verlag.  -  2014. - 

VIII, 86, CXV p.  

ISBN 978-3-86387-571-8 

 

 

Селско стопанство. Горско стопанство. Лов и рибно стопанство 

 

Д 11551 

 Керезиева, Мая Георгиева 

      Оценка на адаптационната готовност на държавната и фирмена политика към 

климатичните промени :  за получаване на образователно-квалификационна степен  Доктор / 

Мая Георгиева Керезиева ; Науч. рък.  Проф. д-р Диана  Копева.  -  София. -  2016. - 179 с. 

 

Д 11550 

 Терзийска, Ралица Венцеславова 

      Управление на мрежови структури в аграрния бизнес :  за получаване на образователно-

квалификационна степен  Доктор / Ралица Венцеславова Терзийска ; Науч. рък.  Проф. д. ик. 

н.  Юлия  Дойчинова.  -  София. -  2016. - 235 с. 

 

 

Организация и управление на селскостопанското производство 

 

Д 11556 

Проф. д-р инж. Димитров, Петър Димитров 

      Технологии и система машини за почвозащитно земеделие :  за получаване на 

образователно-квалификационна степен  Доктор на науките / Петър Димитров Димитров.  -  

Русе. -  2016. - 375 с. 



 8 

 

Растениевъдство в цялост. Полевъдство. Градинарство. Зеленчукопроизводство 

 

Д 11553 

 Михайлова, Бистра Станишева 

      Генетични проучвания върху устойчивостта на пипера към краставичномозаичния вирус 

и създаване на линии с комплексна устойчивост към икономически най-важните болести :  

за получаване на образователно-квалификационна степен  Доктор / Бистра Станишева 

Михайлова ; Науч. рък.  Проф. д-р Елисавета  Стоименова.  -  София. -  2016. - 157 с. 

 

 

Д11554 

 Reisberg, Kerstin  

      Mikroarrayuntersuchung zur Beeinflussung der Genexpression in der Rinderleber nach 

postpartaler Propylenglycolsupplementierung :  за получаване на образователно-

квалификационна степен  Doktors der Veterinarmedizin / Kerstin  Reisberg.  - Berlin : Mensch  

 Buch Verlag.  -  2012. - VI, 106 p. 

ISBN 978-3-86387-284-7 

 

 

 

 


